
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يوبنلا مرحلا  ىواتف 

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

01a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.37  ) ( 1376  )  ( 981  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ىراصنلاو دوهيلا  لالض  نايبو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةياده  ىلع  مالكلا 

-2. فالتخالاو قارتفالا  مذو  ةيجانلا  ةقرفلا  لضف 

-3(. ةحارتسالا ةسلج  مكح   ) فالخلا اهيف  غوسي  يتلا  لئاسملا  ركذ 

ةظيرق4- ينب  ىلإ  مهقيرط  ءانثأ  رصعلا  ةالص  يف  ةباحصلا  فالخ  ةصق 

ةالصلا5- يف  دوجسلا  ىلإ  يوهلا  ةيفيك 

فالخلا6- اهيف  غوسي  يتلا ال  لئاسملا  ركذ 

رانلا7- ءانف  ةلأسم 

دصقلا8- ءوسو  مهفلا  روصقو  ملعلا  ةلق  ةثالث : أطخلا  بابسأ 

-9 ". نوعسومل انإو  ديأب  اهانينب  ءامسلاو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-10" نوعيطتسي الف  دوجسلا  ىلإ  نوعديو  قاس  نع  فشكي  موي  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

يفيقوت11- تافصلاو  ءامسألا  باب 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 13ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  134ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 149نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
149

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
282

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
68894
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
106

راوزلا لجس 
25
ةيمقرلا ةبتكملا 

133
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

لوزنلا12- تابثإ  ىلع  مـالكلاو  رخـآلا "  لـيللا  ثلث  ىقبي  اـمنيح  ةـليل  لـك  ايندـلا  ءامـسلا  ىلإ  اـنبر  لزني  ملـسو ": هيلع  هللا  ىلـص  هلوق  ىنعم 
. هلل ءاوتسالاو 

01b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( 1011  )  ( 763  ) 

 :- تايوتحملا  

لوزنلا1- ثيدح  ىلع  مالكلا  ةمتت 

ةهبشملا2- ىلع  درلاو  هقلخل  هتافصو  هللا  ءامسأ  يف  ةلثامملا  يفن 

ءاوهألاو3- عدبلا  لهأ  ةديقع  نع  دعبلاو  فلسلا  ةديقع  موزل  ىلع  ثحلا 

فيك4- هل  لوقن  يردأ  لاق ال  اذإف  هتاذ  فيك  هل  لوقن  هللا  لزني  فيك  لوقي  نأك  هللا  تافـص  نع  لأـسي  نمل  لوقن  نأ  عيطتـسن  لـه  ةلئـسألا - 
؟ هتافص نع  لأست 

؟.5- عمجلاب اننيعأب ) يرجت  دارفإلاب و( ينيع ) ىلع  عنصتلو   ) ىلاعت هلوق  نيب  قيفوتلا  فيك 

؟.6- ضرألا نارود  نم  تبث  ام  نيبو  ارارق "  ضرألا  لعج  نمأ  ىلاعت ": هلوق  نيب  عمجلا  فيك 

؟.7- ةيتاذلا تافصلا  نم  ولعلاو  ةيلقعلا  تافصلا  نم  ءاوتسالا  نأ  حيحص  له 

.؟8- اليوأت اذه  ربتعي  لهف  هتاذ  هب  دارملا  هجولا  نأ  كبر "  هجو  ىقبيو  ىلاعت ": هلوق  يف  ليق  اذإ 

؟9- ناكم يف  سيل  هللا  نإ  لوقن  نأ  زوجي  له 

02a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( 984  )  ( 748  ) 

 :- تايوتحملا  

ةنسلاو1- باتكلا  نم  ملعلا  ذخأ  لضفو  نيدلا  لامك  نايب 

يهو2- ماظعلا  ىيحي  نم  لاق  هقلخ  يـسنو  الثم  انل  برـضو  نيبم . ميـصخ  وه  اذإف  ةفطن  نم  هانقلخ  انأ  ناسنإلا  ري  ملوأ  ىلاعت ": هلوق  ريـسفت 
يذلا سيلوأ  نودقوت . هنم  متنأ  اذإف  اران  رـضخألا  رجـشلا  نم  مكل  لعج  يذـلا  ميلع . قلخ  لكب  وهو  ةرم  لوأ  اهأشنأ  نيذـلا  اهييحي  لق  ميمر 
ثعبلا تابثإو  نوكيف "  نك  هل  لوقي  نأ  ائيـش  دارأ  اذإ  هرمأ  امنإ  ميلعلا  قالخلا  وهو  ىلب  مهلثم  قلخي  نأ  ىلع  رداقب  ضرألاو  تاوامـسلا  قلخ 

. روشنلاو

ارض3- الو  اعفن  مهسفنأل  نوكلمي  مهنأو ال  روبقلا  ةدابع  نم  ريذحتلا 

روبقلا4- باحصأ  ءاعد  دنع  ةباجتسالا  لوصح  يف  نييروبقلا  ةهبش  نع  باوجلا 

هلل5- بضغلا  ةفص  ركنأ  نم  ىلع  درلاو  هلل  بضغلاو  ةدارإلا  ةفص  ىنعم 

ةيلقعلا6- ةلدألاو  ةيعمسلا  ةلدألا  نيب  ضراعت  هنأ ال  نايب 

نفدلا7- دنع  تيملل  ءاعدلا  مكح  ام 

-8 ". دجاسم ءايبنأ  روبق  اوذختا  ليئارسإ  ينب  هللا  نعل  ثيدحلا ": نع  باوجلا  فيكو  دجسملا  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربق  له 

عورـشملا9- لسوتلا  ماسقأ  نايب   ) لجو زع  هللا  ىلإ  هب  لسوتن  لب  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  وعدـن  نحن ال  لوقي  نم  ىلع  باوجلا  فيك 
(. عونمملاو
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0

0
تاحفصلا يلامجإ 

69443

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 5ريغ 
3ابوروأ
2تارامإلا

18نيصلا
2ايناملأ
2يتوبيج

1كرامنادلا
9رئازجلا

7رصم
16اسنرف

ةدحتملا 3ةكلمملا 
1نيطسلف
3قارعلا

1ناريا
4ندرألا

1ناتسخازاك
3ايبيل

9برغملا

02b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( 935  )  ( 709  ) 

 :- تايوتحملا  

عونمملاو1- عورشملا  لسوتلا  ماسقأ  ةمتت 

؟2- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةبحمب  لسوتلا  زوجي  له 

؟3- هللا ليلخ  وأ  هللا  بيبح  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  لوق  ىلوألا  له 

؟.4- ءاعدلاو هيلع  ميلستلل  يلصملا  ةئيه  ىلع  ةالصلا  دعب  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  يبنلا  ربق  لابقتسا  مكح  ام 

.؟5- مارحلا دجسملا  يف  نيفوطملاو  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  لوسرلا  ربق  سانلا  نوروزي  يذلا  نيروزملا  مكح  ام 

ةيفيقوت6- ةوعدلا  لئاسو  لهو  اهلوأ . اهب  حلص  ام  الإ  ةمألا  هذه  رخآ  حلصي  نل  اهلئاق : ىلإ  اهتبسن  عم  ةرابعلا  هذه  حرش  وجرن 

؟7- ةصاخ ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربقلو  ةماع  روبقلل  ءاسنلا  ةرايز  مكح  ام 

؟8- مالكلا اذه  يف  لطابلاو  قحلا  وه  امف  ةدحاو  ةمأ  نيملسملا  نإف  قرفلا  ىلع  مالكلا  يف  ةمألا  اوقرفت  لوقي ال  نميف  مكيأر  ام 

؟9- اهانعم امو  بنجلا  ةفص  هلل  لهو  هللا "  بنج  يف  تطرف  ام  ىلع  اترسح  اي  سفن  لوقت  نأ  ىلاعت ": هلوق  ريسفت  ام 

؟10- ءوضولا يف  طرش  بيترتلا  لهو  هتالص  مكح  امف  ىلص  مث  اثالث  هلسغف  هنم  ىهتنا  ىتح  ءوضولا  يف  هجولا  لسغ  يسن  نم  مكح  ام 

؟11- نآرقلا يف  دوجوم  زاجملا  له 

03a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.63  ) ( 920  )  ( 666  ) 

 :- تايوتحملا  

كلذ1- يف  فلاخملا  ىلع  درلاو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ىلع  هلزنأف  ليربج  هعمس  هانعمو  هظفل  هللا  مالك  ميركلا  نآرقلا  نأ  نايب 

ميركلا2- نآرقلا  نم  ملسملا  فقوم 

ىلإ3- مكلجرأو  مكـسوؤرب  اوحـسماو  قفارملا  ىلإ  مكيديأو  مكهوجو  اولـسغاف  ةالـصلا  ىلإ  متمق  اذإ  اونمآ  نيذـلا  اهيأ  اي  ىلاعت ": هلوق  ريـسفت 
ناميإلا فيرعت  نيبعكلا "

-4 ". اونمآ نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت ": هلوق  نم  دئاوفلا  ركذ 

ةالصلا5- فيرعتو  ةالصلا "  ىلإ  متمق  اذإ  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-6 ". مكهوجو اولسغاف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-7 ". قفارملا ىلإ  مكيديأو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-8 ". مكسوؤرب اوحسماو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

رجلاو9- بصنلا  ةءارق  هيجوتو  نيبعكلا "  ىلإ  مكلجرأو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

هطورشو10- همكح  نيفخلا : ىلع  حسملا  ىلع  مالكلا 

03b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( 715  ) 
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9برغملا
1نيطسلف

2اينامور
1ايسور

13ةيدوعسلا
2سنوت
39اكيرمأ
1نميلا

ًايلاح 149نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2043072

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109457422

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475675

راوزلا لجس 
107528

ةيمقرلا ةبتكملا 
738155

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

114267970

 ( تياباغيم  3.63  ) ( 909  )  ( 715  ) 

 :- تايوتحملا  

نيفخلا1- ىلع  حسملا  طورش  ةمتت 

؟ 2- افيفخ وأ  اقرخم  ناك  اذإ  بروجلا  ىلع  حسملا  زوجي  له 

ةبانجلا3- فيرعتو  اورهطاف "  ابنج  متنك  نإو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ابيط4- اديعـص  اومميتف  اءام  اودـجت  ملو  ءاسنلا  متـسمال  وأ  طئاغلا  نم  مكدـحأ  ءاـج  وأ  رفـس  ىلع  وأ  ىـضرم  متنك  نإو  ىلاـعت ": هلوق  ىنعم 
مميتلا ةفص  ركذو  هنم "  مكيديأو  مكهوجوب  اوحسماف 

-5 ". نوركشت مكلعل  مكيلع  هتمعن  متيلو  مكرهطيل  ديري  نكلو  جرح  نم  مكيلع  لعجيل  هللا  ديري  ام  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

؟.6- دوجولا لك  يف  دوجوملا  ناحبس  لوقلا : اذه  حصي  له 

04a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.38  ) ( 976  )  ( 681  ) 

 :- تايوتحملا  

لئاسم1- نم  اهب  قلعتي  امو  ءوضولا  ةيآ  ريسفتو  هللا  مالك  ةقيقح  لوح  ةشقانملا 

نيليبسلا2- نم  جرخ  ام  الوأ : ءوضولا : ضقاون  ركذ 

؟3- ءوضولا ضقني  ءيقلاو  فاعرلا  له 

ءامغإلا4- اذكو  ءوضولا  ضقني  مونلا  ايناث :

كلذ5- نم  ةمكحلا  ركذو  ءوضولا ، ضقني  لبإلا  محل  لكأ  اثلاث :

ءوضولا6- ضقني  ةوهشب  جرفلا  سم  اعبار :

؟7- ءوضولا ضقني  ةأرملا  سم  له 

04b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  6.32  ) ( 1002  )  ( 739  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- قفرملا ىلإ  وأ  فكلا  ىلإ  مميتلا  يف  ديلا  حسمت  له 

؟2- مميتلا لطبي  ىتم 

ةيمالسإلا3- ةعيرشلا  ريسيت  نايبو  جرح "  نم  مكيلع  لعجيل  هللا  ديري  ام  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

هدئاوفو4- مالسلا  ءاشفإ  لضف 

حبصلا5- ةالص  يف  يناثلا  ناذألا  يف  مونلا  نم  ريخ  ةالصلا  نذؤملا : لوقي 

-6. هناكرأو ركشلا  فيرعتو  نوركشت "  مكلعل  مكيلع  هتمعن  متيلو  مكرهطيل  ديري  نكلو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

؟7- لوبلاو طئاغلا  نم  اهلفط  تلسغ  اذإ  ءوضولا  ةأرملا  ىلع  بجي  له 

؟8- اتيز راص  اذإ  همحشو  لبإلا  نابلأ  نم  ءوضولا  ضقني  له 
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؟9- بارتلا نم  سيلو  تنمسإلا  نم  هنأ  املع  ةفرغلا  طئاح  نم  مميتلا  زوجي  له 

؟10- حجارلا لوقلا  ىلع  ءوضولا  ضقاون  مك 

؟11- مميتلا ةيفيك  ام 

؟12- نيتالصلا عمج  وأ  ةيعابرلا  ةالصلا  رصقي  لهو  ضيرملا  يلصيو  أضوتي  فيك 

؟13- طقف حسملا  زوجي  لهف  هءاضعأ  حسمل  يفكي  ليلق  ءام  لجرلا  عم  ناك  اذإ 

؟.14- لعفي فيكف  ةبانج  ىلع  وهو  هئوضول  يفكي  ليلق  ءام  لجرلا  عم  ناك  اذإ 

؟15- ةالصلا يف  ناذألا  مكح  ام 

؟16- ةيوبرلا كونبلا  يف  لمعلا  مكح  ام 

؟17- ةبطخلا ءانثأ  ءاعدلل  نيديلا  عفر  مكح  ام 

؟18- ةضيرفلا دعبو  ةماقإلاو  ناذألا  نيب  ءاعدلل  نيديلا  عفر  مكح  ام 

05a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.06  ) ( 966  )  ( 731  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- رتولا يف  تونقلا  يف  نيديلا  عفر  زوجي  له 

؟2- ناضمر يف  رجفلا  ناذأ  دعب  لكألا  مكح  ام 

؟)3- هيلع بجي  مل   ) براوجلا ىلع  حسملا  مكح  ام 

؟)4- ةثالثلا دجاسملا  يف  ةالصلا  لضف   ) ةعبسلا دجاسملا  ةرايز  مكح  ام 

؟." 5- جوعألا فصلا  ىلإ  رظني  هللا ال  نإ  ثيدح ": ةحص  امو  ةعطقملاو  ةجوعملا  فوفصلا  يف  ةالصلا  مكح  ام 

؟6- ةيبلتلا اذكو  ديعلا  ةالص  يف  يعامجلا  ريبكتلا  مكح  ام 

؟7- ءوضولا ضقني  لقعلا  لاوز  لهو  سجن ، مدلا  له 

؟8- ةيمالسإلا ديشانألا  مكح  ام 

؟9- ليثمتلا مكح  ام 

؟10- ةيلعفلا ةنسلا  طباض  امو  امهنيب  قرفلا  امو  بوجولاو  بابحتسالا  ثيح  نم  ةيوبنلا  ةنسلا  يف  ملعلا  لهأ  ءارأ  فلتخت 

؟.11- مايصلا اذه  نوكي  فيك  جاوزلا  عطتسي  مل  نمل  مايصلا  ىلع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ثح 

؟ 12- ةرئاطلاب رفسلا  ةدارإ  ةلاح  يف  ةالصلا  رصق  زوجي  له 

؟13- ةروع يه  له  ةأرملا  دي  اذكو  ةروع  لجرلا  ذخف  له 

؟) 14- هيلع بجي  مل  عدبلا (  لهأو  ةضفارلا  ىلع  مالسلاب  ءادتبالا  زوجي  له 

-15 ( ءوضولا يف  ةسوسولا  ىلع  مالكلاو  ملظو ( "  ءاسأ  ىدعت و  دقف  داز  نمف  ملسو ": هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  ىنعم  ام 

؟16- لوعفم نزو  ىلع  دوجوم  هللا  كلمو  هللا  ةملك  نإ  لوقي  نم  ىلع  درت  اذامب 

؟17- صاخشأ ىلع  هللا  ءامسأ  قالطإ  زوجي  له 

؟18- ةريبكت لك  عم  ةزانجلا  ةالص  يف  نيديلا  عفر  عرشي  له 

نولوقي19- مهو  مكروجح "  يف  يتاللا  مكبئابرو  ىلاعت ": هلوق  يف  نولوقت  امف  ليلدـب  الإ  دـيق  يأ  هيلإ  فاضي  ـال  درو  اذإ  صنلا  نأ  ةدـعاق  متركذ 
 ". معنلا نم  لتق  ام  لثم  ءازجف  ادمعتم  مكنم  هلتق  نمو  ىلاعت ": هلوق  يف  اذكو  ديقلا . اذه  مدعب 

؟20- راربأو بلطملا  دبعو  يداهلا  دبعو  دلاخو  نسحمو  يدهملاب  ءامسألا  هذه  يف  مكيأر  ام 
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؟21- وهس دوجس  بجوي  ةالصلا  يف  هعضوم  ريغ  يف  عورشملا  لوقلا  له 

؟22- ةدحاو ةرم  أضوت  هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  درو  له 

؟23- ءاملعلا سلجم  نم  برقلل  فوفصلا  عطق  زوجي  له 

05b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.06  ) ( 963  )  ( 749  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- بلقلا يف  ناميإلا  نأب  يصاعملا  كرت  ىلع  ةاصعلا  جاجتحا  يف  مكيأر  ام 

؟2- ةالصلا يف  اعم  ناصقنو  ةدايز  ثدح  اذإ  وهسلا  دوجس  مكح  ام 

؟3- اهيف ةالصلا  نع  يهنملا  تاقوألا  يه  امو  دجسملا  ةيحت  ةالص  مكح  ام 

؟4- ةيحللا فح  مكح  ام 

؟5- ىرخأل ةقطنم  نم  فلتخي  ليللا  نأ  لوقيو  ةليل  لك  ايندلا  ءامسلا  ىلإ  هللا  لوزن  نع  لأسي  نميف  مكيأر  ام 

؟6- كنبلا يف  ايرهش  هلاومأ  عدوي  يذلا  فظوملا  يكزي  فيك 

؟7- اهيف طرتشي  امو  ركشلا  دوجس  ةفص  ام 

؟8- لعفي فيكف  رجفلا  يلصي  مامإلا  دجوو  ةلفانلا  لصي  ملو  مومأملا  مدق  اذإ 

؟9- فصلا فلخ  ذفلا  ةالص  مكح  ام 

؟10- ئدتبملا ملعلا  بلاط  أدبي  امب 

؟.11- ةعمجلا موي  لسغلا  مكح  ام 

06a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.84  ) ( 846  )  ( 686  ) 

 :- تايوتحملا  

اهنم1- ةيآ  ةلمسبلا  لهو  اهتايآ  ددعو  اهلضف  نايبو  ةحتافلا  ةروس  ىلع  مالكلا 

ةالصلا2- يف  ةحتافلا  ةءارق  مكح 

اهلك3- تاولصلا  يف  روسلا  نم  ةحتافلا  دعب  أرقي  ام  نايب 

امهيف4- لاقي  امو  اهتفصو  هنم  عفرلاو  عوكرلا  ىلع  مالكلا 

عوكرلا5- نم  عفرلا  دعب  ىرسيلا  ىلع  ىنميلا  ديلا  عضو 

هيف6- لاقي  امو  هتفصو  دوجسلا  ىلع  مالكلا 

هيف7- لاقي  امو  هتفصو  نيتدجسلا  نيب  ةسلجلا  ىلع  مالكلا 

؟8- رجفلا ةالص  تقو  يف  ةنسلا  يه  ام 

؟9- اديدش سولجلا  يف  هعبصأ  كرحي  ناك  هنأ  دمحأ  مامإلا  لعف  لمحي  هجو  يأ  ىلع 

؟10- هرخؤي وأ  تقولا  لوأ  دنع  اهل  نذؤي  لهف  رهظلا  ةالصب  دربأ  اذإ 

؟11- اهئاضق زوجي  لهو  تقولا  جرخي  ىتح  ادمعتم  ةالصلا  ناسنإلا  كرت  اذإ  مكحلا  ام 
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نيرـشع12- ودعت  يتلا  ناضمر  رهـش  يف  حيوارتلا  ةالـص  يف  نولوقت  اذام  بعتلاو  للملا  مدع  وه  ةالـصلا  تاقوأ  فالتخا  يف  ةمكحلا  نأ  متركذ 
؟ ةعكر

؟13- ةعكر لك  يف  بجت  لهو  اهتءارقل  ةصرفلا  هيطعي  مامإلا ال  نأل  ةحتافلا  أرقي  مل  اذإ  مومأملا  ةالص  مكح  ام 

؟14- ءاعدلا اهيف  باجتسي  يتلا  تاقوأ  يه  امو  باوجلا ، فيكف  دري  ةالصلا ال  دعب  ءاعدلا  نأ  ثيدح  درو  نكلو  ةعدب  ةضيرفلا  دعب  ءاعدلا  نأ  متلق 

؟15- طيسقتلا عيب  مكح  ام 

06b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( 853  )  ( 653  ) 

 :- تايوتحملا  

اهتناكم1- ولعو  ةالصلا  لضف  نايب 

ةالصلا2- تاقوأ  فالتخا  يف  ةمكحلا 

لك3- تقو  ةياهنو  ةيادب  ركذو  ادوهشم "  ناك  رجفلا  نآرق  نإ  رجفلا  نآرقو  ليللا  قسغ  ىلإ  سمشلا  كولدل  ةالصلا  مقأ  ىلاعت ": هلوق  ريـسفت 
ةالص

ةالصلا4- تقو  جورخو  لوخدب  قلعتت  ماكحأ 

ينثتسا5- ام  الإ  اهتقو  لوأ  يف  ةالصلا  ةيلضفأ  نايب 

-6. ةالصلا ةيفيك  نايب 

هتغيصو7- ةالصلا  يف  ريبكتلا  ىلع  مالكلا 

هيناعمو8- هغيصو  ةالصلا  يف  حاتفتسالا  ىلع  مالكلا 

اهنم9- ةيآ  ةلمسبلا  لهو  اهيناعمو  اهتايآ  ددعو  اهلضف  نايبو  ةحتافلا  ةروس  ةءارق  ىلع  مالكلا 

07a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( 943  )  ( 692  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ةيزعتلاو ةزانجلا  عابتإ  بادآ 

؟2- نفدلا دعب  ةظعوملا  عرشت  لهو  هللا ،)  الإ  هلإ  اولوق ال  وأ  هودحو ( ةزانجلا  عم  نوشمي  نيذلا  سانلا  لوق  مكح  ام 

؟3- لافطألل ةناضحلا  قح  نمل 

مالقألا4- تفج  سابع ": نبا  ثيدح  نيبو  مالقألا  فيرـص  عمـس  ىتح  هب  جرع  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأو  جارعملا  ثيدح  نيب  قفون  فيك 
؟."  فحصلا تيوطو 

الإ5- ةوق  الو  لوح  اولاق ال  باذعلا  تايآ  ضعب  اوعمـس  اذإو  هللاب  انعتـسا  نولوقي  نيعتـسن  كايإو  دـبعن  كايإ  لوقي : مامإلا  سانلا  ضعب  عمـس  اذإ 
؟ كلذ مكح  امف  ، هللاب

نع6- يديألا  عفر  مكح  امو  هدمحبو ، ىلعألا  يبر  ناحبس  دوجـسلا  يف  نولوقيو  هدمحبو  ميظعلا  يبر  ناحبـس  عوكرلا : يف  سانلا  ضعب  لوقي 
؟. مالسلا دنع  اهب  ذاخفألا  برضو  ذاخفألا 

.؟7- ةالصلا ةياهن  دعب  اذكو  هللا  لوسر  دمحم  نأ  دهشأ  لوقي : ناذألا  عامس  دنع  نينيعلا  حسم  مكح  ام 
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؟8- هللاب انعتسا  لوقي : نم  ةالص  لطبت  له 

؟.9- اهنوذخأي يتلا  ةأفاكملا  مكح  امو  رذع  نودب  تارضاحملا  نع  ةعماجلا  بالط  بيغت  مكح  ام 

؟10- مارحإلا ةريبكت  نع  عوكرلا  ةريبكت  ئزجت  لهف  عوكرلا  يف  مامإلاو  يلصملا  لخد  اذإ 

؟11- همسا ركذ  نودب  ءوسب  لجرلا  ركذ  ةبيغلا  نم  له 

؟.12- ةراهط ريغب  فحصملا  سم  زوجي  له 

؟13- سرعلا يف  ةظعوم  ءاقلإ  زوجي  له 

؟14- سوردلل روضحلا  ببسب  ىلوألا  فوفصلا  نع  ريخأتلا  ملعلا  ةبلطل  زوجي  له 

؟15- كيدي نيب  انفوقو  نسحأ  مهللا  لوقي : ةالصلا  يف  لوخدلا  دنع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  درو  له 

؟16- سكعلا اذكو  اهمتي  وأ  اهرصقي  لهف  رفسلا  يف  اهركذتو  رضحلا  يف  ةالص  يسن  لجر 

؟17- عرولا وه  امو  ًادهز ، برشلاو  لكألا  كرت  ربتعي  له 

نايتإلل18- ماقف  ىلوألا  ةعكرلا  يف  ةدجـس  كرت  ىلإ  مامإلا  هبن  ةيناثلا  ةعكرلا  مامتإل  تمق  املو  رجفلا  نم  ةـيناثلا  ةـعكرلا  مامإلا  عم  كردأ  لجر 
؟ مكحلا امف  تملسو  يتالص  تممتأ  دق  ةعكرلاب و 

؟19- ملعلا تاقلح  روضحل  لوألا  فصلا  يف  نكامألا  زجح  زوجي  له 

؟20- ارش وأ  اريخ  ءاوس  هسفن  نع  ايموي  تاركذم  بتكي  نم  مكح  ام 

؟21- ماكحأ ريغب  نآرقلا  أرقي  نم  مثأي  له 

؟22- ةالصلا يف  عمجلاو  رصقلا  يف  ليصفتلا  وجرن 

ةعماجلا23- ةين  نأل  خياشملا  دنع  دجاسملا  يف  تاقلحلا  يف  ملعلا  امنإو  ملع  اهيف  سيل  ةعماجلا  نإ  نولوقي  نيذلا  بابـشلا  ضعب  يف  مكيأر  ام 
؟ تاظحالملا ضعب  مهيلع  نيسردملا  ضعبو  ةداهشلاب  طلتخت 

07b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( 835  )  ( 684  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ( ةعماجلا نم  ملعلا  بلاط  ديفتسي  له  قبس (  ام  ىلع  مالكلا  ةمتت 

؟2- ةحتافلا ةءارق  دعب  ةليوط  ةتكس  تكسي  نأ  ةيرهجلا  ةالصلا  يف  مامإلل  زوجي  له 

؟3- سيمخلا موي  هزنتلا  ةنسلا  نم  له 

؟4- ءاسنلاو جوزلا  مامأ  قيضلا  بوثلل  ةأرملا  سبل  مكح  امو  ءاسنلاو ، جوزلا  مامأ  جايكملا  مكح  ام 

؟5- كتمذ يفو  كتنامأ  يف  هللا و  ميأو  هللا  رمعل  وأ  كرمعل  انلوق : مكح  ام 

؟6- ةءارقو اظفح  ئدتبملا  ملعلا  بلاطل  اهب  حصنت  يتلا  بتكلا  يه  ام 

؟7- ةينويزفلتلا ةشاشلا  ىلع  تايتفلل  تاعماج  ةذتاسأ  روهظ  مكح  ام 

؟8- كلذل موصلاو  ةالصلا  كرتت  لهو  رهطلا  ءانثأ  ةأرملا  نم  جرخت  يتلا  ةرفصلا  مكح  ام 

؟ 9- ةعدب ةعبتملا  بهاذملا  له 

؟10- لظ هل  سيل  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  حيحص  له 

08a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( 633  ) 
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 ( تياباغيم  5.56  ) ( 833  )  ( 633  ) 

 :- تايوتحملا  

ةالصلا1- دعب  راكذألاو  مالسلاو  دهشتلا  لوح  ةشقانملا  عم  ةالصلا  ةفص  ةمتت 

ةالصلا2- دعب  ةدراولا  راكذألا  عونت  نم  ةمكحلا 

لقعلاب3- اهتمكح  كردت  يتلا ال  تادابعلا  نم  ملسملا  فقوم 

اهددعو4- اهلضف  نايبو  بتاورلاو  لفاونلا  ىلع  مالكلا 

رجفلا5- ةبتار  ىلع  مالكلا 

ىضقت6- لهو  هتقو ، هتيفيك ، هددع ، همكح ، رتولا : ىلع  مالكلا 

اهتقو7- اهلضف ، اهددع ، اهمكح ، ىحضلا : ةالص  ىلع  مالكلا 

هئاشفإ8- لضفو  مالسلا  بادآ  نايب 

اهلضفو9- ةقدصلا  ىلع  مالكلا 

رهش10- لك  نم  مايأ  ةثالث  مايص  لضفو  عوطتلا  مايصلا  ىلع  مالكلا 

هلضفو11- عوطتلا  جحلا  ىلع  مالكلا 

08b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( 841  )  ( 647  ) 

 :- تايوتحملا  

كشو1- صقنو  ةدايز  ةثالث  هبابسأو  وهسلا  دوجس  ىلع  مالكلا 

نيديلا2- يذ  ةصق  يف  هنع  هللا  يضر  ةريره  يبأ  ثيدح  حرشو  ةالصلا ، يف  انكر  كرت  اذإ 

ةالصلا3- يف  انكر  داز  اذإ 

لوألا4- دهشتلا  يسن  نم  هلاثم : ةالصلا  يف  ابجاو  كرت  اذإ 

كشلا5- لاوحأ  ركذ  عم  ةالصلا ،  يف  كش  اذإ 

وهسلا6- دوجس  لئاسم  سانلا  ميلعت  ىلع  ثحلاو  وهسلا  دوجس  يف  ةصالخ 

وهسلا7- دوجس  لوح  ةشقانملا 

-8. هللا ردق  ال  هللا ، حمس  ال  هللا ، ىلع  تقدص  ام  ةيتآلا : ظافلألا  مكح  امو  يبصلا ، ىلع  ةرمعلا  ةيفيك  ام 

؟9- لوحك هيف  رطعب  رطعم  بوث  يف  ةالصلا  مكح  ام 

؟10- اهجوز مأ  جوز  مامأ  فشكت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

.؟" 11- اندقرم نم  انثعب  نم  انليو  اي  ىلاعت ": هلوق  نع  باوجلا  فيكو  هربق  يف  بذعي  رفاكلا  له 

ريغ12- ةجوزلا  نأ  املع  جوزلاو  لافطألا  عم  تيبلا  يف  ةمداخلا  تناك  اذإ  عرـشلا  مكح  امو  اهل ، ةمداخ  راضحإ  اهجوز  ىلع  ةـجوزلا  قح  نم  له 
؟ ةدوجوم

09a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( 648  ) 
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 ( تياباغيم  3.31  ) ( 841  )  ( 648  ) 

 :- تايوتحملا  

هيف1- لاقي  امو  هل  سولجلا  ةيفيكو  هتفصو  ريخألا  دهشتلا  ىلع  مالكلا 

ينقزراو2- ينربجا  يلصملا : لوق  ىنعمو  مالسلا  ىلع  مالكلا 

تابيطلاو3- تاولصلاو  هلل  تايحتلا  ىنعم :

هتاكربو4- هللا  ةمحرو  يبنلا  اهيأ  كيلع  مالسلا  ىنعم :

نيحلاصلا5- هللا  دابع  ىلعو  انيلع  مالسلا  ىنعم :

هلوسرو6- هدبع  دمحم  نأ  دهشأو  هل  كيرش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  ىنعم :

ةيميهاربإلا7- ةالصلا  ىنعم 

09b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.55  ) ( 812  )  ( 610  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيميهاربإلا1- ةالصلا  ىنعم  ىلع  مالكلا  ةمتت 

منهج2- باذع  نم  كب  ذوعأ  ينإ  مهللا  ىنعم :

هدئاوفو3- نابذعيل " امهنإ  : " سابع نبا  ثيدح  حرشو  ربقلا ، باذع  نمو  ىنعم :

هباذعو4- هميعنو  ربقلا  ةنتف  نايبو  تامملاو ، ايحملا  ةنتف  نمو  ىنعم :

لاجدلا5- حيسملا  ةنتف  نمو  ىنعم :

عبرألا6- ءالؤه  نم  هللاب  ذوعتلا  مكح 

هدعب7- ةدراولا  راكذألاو  مالسلا  ىلع  مالكلا 

ةالصلا8- دعب  ةدراولا  راكذألاب  رهجلا  مكح 

10a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.58  ) ( 963  )  ( 662  ) 

 :- تايوتحملا  

هعضاو1- لوأ  نايبو  وحنلا  ملع  دئاوف 

هفلؤم2- ةمجرتو  كلام  نبا  ةيفلأ  باتك  ىلع  مالكلاو  وحنلا  يف  فينصتلا  ركذ 

كلام3- ريخ  هللا  يبر  دمحأ  كلام  نبا  وه  دمحم  لوقي  هلوق : وهو  كلام  نبا  ةيفلأ  نم  لوألا  تيبلا  حرش 

افرشلا4- نيلمكتسملا  هلآو  ىفطصملا  يبنلا  ىلع  ايلصم  هلوق : وهو  يناثلا  تيبلا  حرش 

ةيوحم5- اهب  وحنلا  دصاقم  ةيفلأ  يف  هللا  نيعتسأو  هلوق : وهو  ثلاثلا  تيبلا  حرش 

زجنم6- دعوب  لذبلا  طسبتو  زجوم  ظفلب  ىصقألا  برقت  هلوق : وهو  عبارلا  تيبلا  حرش 

طعم7- نبا  ةيفلأ  ةقئاف  طخس  ريغب  اضر  يضتقتو  هلوق : وهو  سماخلا  تيبلا  حرش 
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طعم7- نبا  ةيفلأ  ةقئاف  طخس  ريغب  اضر  يضتقتو  هلوق : وهو  سماخلا  تيبلا  حرش 

اليمجلا8- يئانث  بجوتسم  اليضفت  زئاح  قبسب  وهو  هلوق : وهو  سداسلا  تيبلا  حرش 

ةرخآلا9- تاجرد  يف  هلو  يل  ةرفاو  تابهب  يضقي  هللاو  هلوق : وهو  عباسلا  تيبلا  حرش 

ةلئسألا10-

ملكلا11- فرح  مث  لعفو  مساو  مقتس  اك  ديفم  ظفل  انمالك  هلوق : وهو  نماثلا  تيبلا  حرش 

10b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.58  ) ( 769  )  ( 609  ) 

 :- تايوتحملا  

مؤي1- دق  مالك  اهب  ةملكو  مع  لوقلاو  ةملك  هدحاو  هلوق : وهو  كلام  نبا  ةيفلأ  نم  عساتلا  تيبلا  حرش 

لصح2- زييمت  مسالل  دنسمو  لأو  ادنلاو  نيونتلاو  رجلاب  هلوق : وهو  رشاعلا  تيبلا  حرش 

-3. ةلئسألا

ةشقانملا4-

يلجني5- لعف  نلبقا  نونو  يلعفا  ايو  تتأو  تلعف  اتب  هلوق : وهو  رشع  يداحلا  تيبلا  حرش 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يوبنلا مرحلا  ىواتف 

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

11a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  2.69  ) ( 466  )  ( 231  ) 

 :- تايوتحملا  

-1: طاقن عبس  نمضتيو  جيلخلا  ةنتف  لوح  مالكلا 

هردقو2- هللا  ءاضقب  وه  يفئاطلا  برحلاو  جيلخلا  ةنتف  يف  ىرج  ام  نأ  نايب  الوأ :

-3. ةغلاب ةمكحل  هنإف  جيلخلا  ةنتف  يف  ىرج  ام  نأ  ايناث :

جيلخلا4- ةنتف  بابسأ  اثلاث :

جيلخلا5- ةنتف  جئاتن  اعبار :

مالكلا6- دنع  لدعلاو  ملعلا  بوجو  نايب  اسماخ :

11b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( 444  )  ( 249  ) 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 13ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  134ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 149نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
149

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
282

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
68894
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
106

راوزلا لجس 
25
ةيمقرلا ةبتكملا 

133
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

 :- تايوتحملا  

ةسماخلا1- ةطقنلا  ىلع  مالكلا  ةمتت 

ملع2- الب  لوقلا  ةروطخ  اسداس :

ةفطاعلا3- لوح  عافدنالا  نم  ريذحتلا  اعباس :

جيلخلا4- ةلكشم  لحل  نيملسملا  ىلع  بجاولا  ام 

جيلخلا5- ةنتف  ءافطإل  ىلاعت  هللا  خيشلا  ءاعد 

رافكلا6- نيقفانملا و  نم  نيملسملا  ءادعأ  ركم  نم  ريذحتلا  عم  ءاعدلا  ةباجإ  تاقوأو  ءاعدلا  ةيمهأ  نايب 

12a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  1.16  ) ( 552  )  ( 379  ) 

 :- تايوتحملا  

اهجئاتنو1- نيملسملا  نيب  بورحلا  بابسأ  عاجرتسا  لوح  ةشقانملا 

-2. حيضوتلا وجرن  ؟ ةحيحص رضي  جهنملا ال  يف  فالتخالا  نأو  ةديقعلا  يف  قافتالا  وه  بجاولا  نأ  ةدعاق  له 

؟3- يلع بجي  اذامف  ةكم  نم  تمرحأ  امنإو  اهنم  مرحأ  ملو  ةنيدملا  نم  ةرمعلا  ىلإ  تبهذ 

؟4- ءوضو هيلع  بجي  له  يذم  ناسنإلا  نم  جرخ  اذإ 

؟5- لاثملا ركذ  عم  ءاعدلا  يف  ءادتعالا  وه  ام 

؟6- يسدقلا ثيدحلا  فيرعت  وه  ام 

؟7- تيملا نع  ةاكذلاو  ةيحضألا  عرشت  له 

؟8- ديجم اي  زيزع  اي  صاخشألا  ءادن  زوجي  له 

؟9- رفكلا دالب  ىلإ  ءاملعلا  سوردل  ويديفلا  ةطرشأ  ذخأ  زوجي  له 

؟10- رافكلا ديص  نم  لكألا  زوجي  له 

؟11- مامإلا ءاعد  ىلع  نيمأتلا  مكحو  هيف ، يديألا  عفرت  لهو  هئامسأو ، هللا  تافص  ركذ  اذإ  تونقلا  ءاعد  يف  مامإلا  دعب  لوقن  اذام 

؟12- يوبنلا دجسملا  يف  يراوسلا  نيب  ةالصلا  مكح  ام 

؟13- ةالصلا يف  نيعم  صخش  ىلع  وأ  نيعم  صخشل  ءاعدلا  زوجي  له 

؟14- ةداهشلاب هل  مكحي  رافكلا  عم  نيملسملا  بورح  يف  لتقي  نم  له 

؟.15- ةرورضلا طباض  امو  ةرورضلل  ةيمالسإلا  ريغلا  مولعلا  ىلع  زكرت  يتلا  تاعماجلا  يف  ةساردلا  زوجي  له 

؟16- يدعسلل ةيردقلا  ةلكشملا  لح  يف  ةيئاتلا  ةديصقلا  حرش  يف  ةيهبلا  ةردلا  باتك  يف  مكيأر  ام 

؟.17- هللا ليبس  يف  داهجلا  مكح  ام 

؟18- تاجربتملا ءاسنلل  تانوعلم " نهنإف  نهونعلاف  نهومتيأر  اذإ  ثيدح ": هيجوت  فيكف  نيعملا  نعل  زوجي  هنأ ال  متلق 

؟.19- رجفلا لبق  تاعكر  عبرأ  ةالص  مكح  امو  دهشتلا  يفو  نيتدجسلا  نيب  ةبابسلا  عفر  مكح  ام 

؟20- هتالص مكح  امف  هلسغي  ملو  ىلصو  فاج  ينم  رثأ  هبوث  ىلع  ناك  لجر 

12b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.34  ) ( 455  )  ( 247  ) 
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0

0
تاحفصلا يلامجإ 

69443

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 5ريغ 
3ابوروأ
2تارامإلا

18نيصلا
2ايناملأ
2يتوبيج

1كرامنادلا
9رئازجلا

7رصم
16اسنرف

ةدحتملا 3ةكلمملا 
1نيطسلف
3قارعلا

1ناريا
4ندرألا

1ناتسخازاك
3ايبيل

9برغملا

 ( تياباغيم  5.34  ) ( 455  )  ( 247  ) 

 :- تايوتحملا  

فاجلا1- ينملا  هيلع  يذلا  بوثلا  يف  ةالصلا  ىلع  مالكلا  ةمتت 

؟.2- ايسان ةساجن  هيف  بوث  يف  ةالصلا  مكح  ام 

؟3- مهل ةالاوم  نوكي  مهب  ةناعتسالا  لهو  ةالاوملا  نيبو  رافكلاب  ةناعتسالا  نيب  قرفلا  ام 

؟4- لاثملا ركذ  عم  دارفأ  نم  يوبنلا  دجسملا  يف  رهظت  يتلا  عدبلا  وحن  ملعلا  بلاط  لمع  وه  ام 

13a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( 457  )  ( 266  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلاعت1- هللا  ءاعد  ةيمهأ  نايب 

؟2- ءايحألا ىلع  تاومألا  بجاو 

؟ 3- ىلاعت هللا  ىلإ  ةليسو  نيحلاصلا  تاومألا  ذاختا  زوجي  له 

؟4- ءاعدلا طورش  ركذو  هلضف  نايبو  مويقلا ، يحلا  وه  مظعألا  هللا  مسا 

؟5- هيف فطللا  كلأسأ  نكلو  ءاضقلا  در  كلأسأ  ينإ ال  مهللا  ظفللا : اذهب  ءاعدلا  زوجي  له 

ىلاعت6- هللاب  كرش  هللا  ريغل  ءاعدلا  فرص 

يرعشألا7- بهذملا  ىلع  ةمألا  هذه  رثكأ  نأ  حيحص  له 

؟8- بزحتلا يف  مكيأر  امو  ىلاعت  هللا  ىلإ  ةوعدلا  مكح  ام 

؟.9- لالضلا ىلع  ةمألا  هذه  لك  لهف  كرشلا  يف  ةقراغ  اهلك  ةيمالسإلا  ةمألا  نآلا 

؟10- هلهجب رذعي  لهو  الهج  روبقلاب  ةثاغتسالا  مكح  ام 

؟11- عادولا فاوط  كرت  نم  مكح  ام 

؟ 12- اعتمتم ناك  اذإ  جحلا  يعس  كرت  نم  مكح  ام 

؟13- الهج مصت  ملو  يدهلا  حبذت  ملو  تعسو  كسن  يأ  ونت  ملو  تجح  ةأرما  يف  مكحلا  ام 

اولـصي14- مل  ةعامجو  مكحلا ، امف  يمرلل  ىنم  ىلإ  اوعفدا  مهل  دشرملا  لاقو  اليل  فصنو  رـشع  ةيناثلا  ةعاسلا  الإ  ةفلدزم  ىلإ  لصت  مل  ةـعامج 
؟. سمشلا تعلط  ىتح  ةفلدزم  ىلإ 

؟15- مكحلا امف  ةرمعلاب  لوخدلا  ديرأو  عوبسألا  اذه  رخآ  يف  اهيلإ  دوعأسو  عادولا  فاوط  نود  ةمهمل  ةكم  نم  تجرخ 

؟16- عقاولا ىلع  نآرقلا  تايآب  داهشتسالا  مكح  ام 

؟17- حضنلاب ىقست  يتلا  ةيعارزلا  ضرألا  ىكزت  فيك 

؟18- نيعبرألا لبق  هطاقسإ  زوجي  لهو  ؟ ههوشتل هيف  حورلا  خفن  لبق  نينجلا  طاقسإ  زوجي  له 

؟19- يدهلا نع  زجع  اذإ  مايأ  ةثالث  عتمتملا  موصي  ىتم 

؟20- ةدم رفسلا  نع  رخأت  مث  عادولل  فاط  نم  مكح  ام 

13b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( 320  ) 
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9برغملا
1نيطسلف

2اينامور
1ايسور

13ةيدوعسلا
2سنوت
39اكيرمأ
1نميلا

ًايلاح 149نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2043072

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109457680

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475675

راوزلا لجس 
107528

ةيمقرلا ةبتكملا 
738155

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

114268228

 ( تياباغيم  3.17  ) ( 516  )  ( 320  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. هللا ىوقت  ىلع  مهثحو  مهجح ، دعب  هلعف  جاجحلل  عرشي  ام  لوح  مالكلا 

بزحتلاو2- قارتفالا  نم  ريذحتلاو  مالسإلاو  نآرقلا  وحن  ةيمالسإلا  ةمألا  بجاو 

ملسو3- هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوح  مورلا  كلم  لقره  عم  نايفس  يبأ  ةصق 

اودجي4- مث ال  مهنيب  رجش  اميف  كنومكحي  ىتح  نونمؤي  كبرو ال  الف  ىلاعت ": هلوق  ريسفتو  ةنسلاو  باتكلا  ىلع  ةيمالسإلا  ةمألا  عمج  ىلع  ثحلا 
 ". اميلست اوملسيو  تيضق  امم  اجرح  مهسفنأ  يف 

ةثاغتساو5- ءاعد  تاومألا  ءايلوألاب  ةمألا  هذه  ضعب  قلعت 

-6. يلولا ربق  دنع  ءاعدلا  ةباجإ  لوصح  يهو  نييروبقلا  ةهبش  نع  باوجلا 

هنع7- هللا  يضر  رمع  ءاقستساو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ءاقستسا  ةصق 

باذكلا8- ةمليسم  ىواعد  بذك  نايب 

14a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.17  ) ( 448  )  ( 245  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- هجح مكح  امف  جحلاب  مرحم  وهو  ىنمتسا  لجر 

؟2- عادولا ةينب  عادولل  فاط  هنأ  املع  ةضافإلا  فاوط  فطي  مل  نم  لعفي  اذام 

؟.3- مكحلا امف  تارمجلا  يمر  لبق  عادولا  فاوطب  هعبتأ  مث  ةضافإلا  فاوط  فاط  لجر 

؟ 4- ةزانجلا ةالص  يف  قوبسملا  ةالص  ىدؤت  فيك 

؟5- ةمحر فالتخالا  نإ  لوقي  نميف  نولوقت  ام 

؟6- هب ىعسيو  فوطي  فيكو  جحلا  وأ  ةرمعلاب  هل  لهي  لهف  هدلو  بألا  عم  جح  اذإ 

؟7- عيمجلا ذخأي  ىتح  اذكهو  مهدحأل  ىطعتو  ايرهش  الام  نيفظوملا  ضعب  عمج  يف  مكيأر  ام 

؟8- ةضافإلا فاوط  هيلع  نم  عنصي  فيكف  ةكم  ىلإ  عوجرلا  نم  جاحلا  عنمي  ثيح  جاجحلا  ميظنتل  ةبسنلاب 

؟ 9- يوبنلا دهعلا  يف  ةدوجوم  تناك  مأ  ةثدحم  يه  لهو  ةيفوصلا  قرطلا  يف  مالسإلا  مكح  ام 

؟10- كلذ فلسلا  نع  درو  لهو  دجسملا ، يف  ةيناثلا  ةعامجلا  ةماقإ  مكح  ام 

؟11- ماحزلا دوجو  عم  جحلا  ءاسنلل  عرشي  له 

؟ 12- هللا لوسر  دمحم  نأ  دهشأ  لوقي  نذؤملا  عامس  دنع  نينيعلا  حسم  عرشي  له 

؟13- يلصملا يدي  نيب  رورملا  مكح  ام 

؟14- ةلفاحلا رظتني  تاعاس  ةدع  ةكم  يف  سلجو  عادولل  فاط  لجر  يف  مكحلا  ام 

؟15- تيملا دلاولا  نع  ةلفانلا  ةالص  مكح  ام 

؟16- ضئارفلا يف  تونقلا  ءاعد  عرشي  له 

15a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 
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 ( تياباغيم  4.16  ) ( 473  )  ( 262  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ". اميلست اوملسو  هيلع  اولص  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  يبنلا  ىلع  نولصي  هتكئالمو  هللا  نإ  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

ملسو2- هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  مكح 

-3 " انيهم اباذع  مهل  دعأو  ةرخآلاو  ايندلا  يف  هللا  مهنعل  هلوسرو  هللا  نوذؤي  نيذلا  نإ  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

نمؤملا4- نعل  مكح  نايب 

-5 ". انيبم امثإو  اناتهب  اولمتحا  دقف  اوبستكا  ام  ريغب  تانمؤملاو  نينمؤملا  نوذؤي  نيذلاو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

ةدابعلا6- فيرعت  نايبو  نيملسملا ، رمأب  مامتهالا  ىلع  ثحلا 

كرشلا7- نم  هنأو  ءايرلا  ىلع  مالكلا 

اهتلثمأو8- ةعدبلا  ىلع  مالكلا 

هعنم9- ىلع  ليلدلا  ماق  ام  الإ  لحلا  اهريغ  يف  لصألاو  هعرش  ىلع  ليلدلا  ماق  ام  الإ  عنملا  تادابعلا  يف  لصألا 

نعل10- هيدلاو ، نعل  نم  هللا  نعل  هللا ، ريغل  حـبذ  نم  هللا  نعل  ملـسو " : هيلع  هللا  ىلـص  هلوق  نع  باوجلا  فيكف  نيعملا  نعل  زوجي  هنأ ال  متلق 
؟."  ضرألا رانم  ريغ  نم  هللا  نعل  اثدحم ، ىوآ  نم  هللا 

؟.11- مكيأر امف  ةيدفلا  عم  اههجو  فشكب  ملعلا  ةبلط  ضعب  اهاتفأف  جحلا  يف  اههجو  تطغ  ةأرما 

؟12- بكرأ تنك  رهدلا  فصنأ  ول  لوقلا  اذه  زوجي  له 

؟13- دوسأ موي  اذه  وأ  ءادوس  ةليل  هذه  لوق  مكح  ام 

؟ .14- ةلطاب ةالصلا  نأ  هانعم  لهف  هل " ةعمج  الف  تصنأ  بطخي  مامإلاو  ةعمجلا  موي  هيخأل  لاق  نم   " ثيدح يف  درو 

15b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.69  ) ( 475  )  ( 269  ) 

 :- تايوتحملا  

بطخي1- مامإلا  ةعمجلا و  موي  مالكلا  ىلع  ةباجإلا  ةمتت 

؟2- نيتالصلا نيب  عمجلا  هل  زوجي  لهو  لعفي ، فيكف  ةلبقلا  لابقتساو  ءوضولاو  ةالصلا  عيطتسي  ىفشتسملا ال  يف  ريرسلا  ىلع  ضيرم  لجر 

؟3- راطقلاو ةرئاطلا  يف  ةلبقلا  لابقتسا  بجي  له 

؟4- عناوملا يه  امو  نيعملا ، ريفكت  طورش  يه  ام 

نم5- يه  ماكحألاو  ةـيوغللا  دـئاوفلا  نم  امهيف  دـجوي  ام  لـك  لـهف  دـئاوفلا " دـئارف  نم  ىقتنملا  و " داـعملا " داز  نم  تاراـتخم   " مكباـتك اـنيأر 
مأ ال؟ مكتارايتخا 

؟6- ًارفاك ناك  ولو  ةباجتسم  مولظملا  ةوعد  له 

؟7- ةالصلا يضقي  فيك  هيلع  ىمغملا 

؟8- هل لثتمي  وهو ال  ةعامجلا  ةالص  ىلع  اهجوز  حصنت  تناك  اذإ  ءيش  ةأرملا  ىلع  له 

؟.9- اههجول ةأرملا  فشك  زاوج  ىلع  ليلد  جحلا  يف  ةيمعثخلا  ةأرملا  عم  سابع  نب  لضفلا  ثيدح  يف  سيلأ 

نيمصاختملا10- نيب  لصفلا 

؟11- ىنعملا اذه  ةقيقح  لهجي  نم  مكح  امو  ناميإلا ، فيرعت  وه  ام 

؟.12- اريقف ناك  نإ  ةقدصلا  هيلع  زوجت  لهو  تيبلا ، لآل  هبسن  حصي  نآلا  دحأ  دجوي  له 
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؟13- ةصاخلا يرومأ  يف  اهب  لقنتلل  ةكرشلا  نم  ةرايس  ىلع  لوصحلا  بلط  يف  مكيأر  ام 

؟14- ءاضعألا لقن  زوجي  له 

؟15- ةرورض ريغل  وأ  ةرورضل  عادولا  فاوط  كرت  نم  مكح  ام 

جحلا16- لوح  لاؤس 

؟17- رخآل ناكم  نم  ةاكزلا  لقن  زوجي  له 

؟.18- ةيحللا قلح  مكح  ام 

مرحلا19- يف  ةطقللا  لوح  لاؤس 

؟20- يضقي لهف  همصي  ملو  ناضمر  رهش  هيلع  يمغأو  ثداح  هل  لصح  لجر 

16a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( 443  )  ( 227  ) 

 :- تايوتحملا  

هتيمهأو1- هلضف  نايبو  ديحوتلا  قيقحت  ىلع  مالكلا 

ةدابعلا2- يف  ديحوتلا  ىلاعت : هللا  ديحوت  نوكي  فيك 

ةيشخلا3- ةبانإلاب و  ىلاعت  هللديحوتلا 

ةيكارتشالا4- ىلع  درلاو  ءاملعلا ، ماسقأ 

ةالصلا5- يف  فوفصلا  ةيوست  مكح 

ةالصلا6- يف  وهسلا  دوجس  عضاوم 

ءاملعلا7- ماسقأ  ةمتت 

هلوسر8- ةبحمو  هللا  ةبحم  يف  ديحوتلا 

-9. هللا ةبحم  ةمالع 

-10. ءاعدلاو ةبانإلا  يف  ديحوتلا 

16b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.87  ) ( 455  )  ( 256  ) 

 :- تايوتحملا  

ملسو1- هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  وعدملا  ناك  ولو  كرش  هللا  ريغ  ءاعد 

كرشلا2- وه  يذلا  هدضو  ديحوتلا  ىلع  مالكلا  ةمتت  عم  ملسو ،  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  ىنعم 

اهيف3- عرشي  ام  نايبو  روبقلا  ةرايز  مكح 

نذؤملا4- ةباجإ  مكح 

روبقلا5- ةرايز  نم  ضرغلاو  ةمكحلا 

ملسو6- هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربق  ةرايز  دنع  لاقي  ام 

قحلا7- ىلإ  عوجرلا  بوجو  نايب 
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؟8- جارعملاو ءارسإلا  ةليل  اهنأ  ىلع  بجر  نم  نيرشعلاو  عباسلا  ةليلب  لافتحالا  مكح  ام 

هب9- لدتـسي  مالكلا  اذـهف  ملـسو " هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ربق  ةرايز  لامعألا  لضفأ  نم  لاق " باـهولا  دـبع  نب  دـمحم  خيـشلا  نأ  حيحـص  لـه 
؟. ةيفوصلا

قسفلا10- وأ  رفكلاب  نيعملا  ىلع  مكحلا  زوجي  له 

17a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.87  ) ( 458  )  ( 224  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- قسفلا وأ  رفكلاب  نيعملا  ىلع  مكحلا  زوجي  له 

؟.2- هنيدب رارفلا  وأ  ةلالضلاو  عدبلا  هيف  رثكي  عمتجم  يف  هدوجو  ملعلا  بلاطل  لضفأ  امهيأ 

؟3- ةئيشملا تحت  لخاد  وه  لهو  رغصألا  كرشلا  مكح  ام 

؟4- يعيبطلا فوخلاو  هللا  نم  فوخلا  طباض  ام 

؟5- روبقلا دنع  دئاصقلا  داشنإ  مكح  ام 

ملـسو6- هيلع  هللا  ىلـص  يبنلل  هبـسن  حـصي  نم  مكح  امو  فيرـشلا ، مسا  هيلع  قلطيو  ابذـك  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلل  باستنالا  مكح  ام 
؟ هركنيو

؟7- مالسلا يوني  نم  ىلعف  ةالصلا  يف  يلصملا  ملس  اذإ 

؟8- ةزانجلا ةالص  يف  قوبسملا  لعفي  فيك 

؟.9- مرحم ريغب  ةمداخلا  مادقتسا  مكح  ام 

؟10- سوجملا نبج  نم  اولكأ  ةباحصلا  ضعب  نأ  حيحص  له 

؟11- ليلدلا وهامو  ؟ لوحكلا هيف  يذلا  بيطلا  لامعتسا  مكح  ام 

؟12- تاكرشلاو كونبلا  يف  مهسألاب  ةمهاسملا  مكح  ام 

؟13- ةبطخلا يف  ءاعدلاب  نيديلا  عفر  مكح  ام 

-14. ةيداهتجا ةلأسم  لوح  ةاعدلا  قرفت  ىلع  زاب  نب  زيزعلا  دبع  خيشلا  ةليضف  نايب  لوح  بابشلل  ةحيصن  هيجوت  وجرن 

18a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.52  ) ( 516  )  ( 272  ) 

 :- تايوتحملا  

عفانلا1- ملعلا  ةليـضف  نايبو  نوكرـشملا "  هرك  ولو  هلك  نيدلا  ىلع  هرهظيل  قحلا  نيدو  ىدهلاب  هلوسر  لسرأ  يذـلا  وه  ىلاعت ": هلوق  ريـسفت 
حلاصلا لمعلاو 

ةنسلاو2- باتكلا  امه  عفانلا  ملعلا  رداصم 

ةيمالسإلا3- ةمألا  نيب  فالتخالاو  قرفتلا  نم  ريذحتلا 

ءايرلا4- مذو  صالخإلا  حلاصلا : لمعلا  ىلع  مالكلاو  قحلا "  نيدو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

اباوت5- هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتساو  هللا  اورفغتساف  كوءاج  مهسفنأ  اوملظ  ذإ  مهنأ  ولو  ىلاعت ": هلوقب  روبقلا  دابع  لالدتسا  نع  باوجلا 
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 ". اميحر

ربكألا6- كرشلاك  ةحلاصلا  لامعألا  عيمج  لطبي  رغصألا  كرشلا  له 

عدبلا7- مذو  ةعباتملا  ىلع  مالكلا 

-8. هلاثمو ببسلا  يف  الوأ : ةتس : رومأ  يف  ةعيرشلا  تقفاو  اذإ  الإ  لبقت  ةدابعلا ال  نأ  نايب 

هلاثمو9- سنجلا  يف  ايناث :

-10. هلاثمو ردقلا  يف  اثلاث :

هلاثمو11- ةيفيكلا  يف  اعبار :

-12. هلاثمو نامزلا  يف  اسماخ :

18b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.09  ) ( 462  )  ( 267  ) 

 :- تايوتحملا  

هلاثمو1- نامزلا  يف  سماخلا :  طرشلا  ىلع  مالكلا  ةمتت 

هلاثمو2- ناكملا  يف  اسداس :

ةئيس3- ةعدبو  ةنسح  ةعدب  ىلإ  عدبلا  مسق  نم  ىلع  درلاو  ةلالض "  ةعدب  لك  ملسو ": هيلع  هللا  ىلص  هلوق  ىنعم 

-4. هذه ةعدبلا  تمعن  حيوارتلا : ةالص  يف  هنع  هللا  يضر  رمع  لوق  نع  باوجلا 

عدبلا5- ىمسم  تحت  لخدت  ةديدجلا  ةيعانصلا  تافاشتكالا  له 

عدبلا6- نم  توصلا  تاربكمو  فوفصلا  ةيوستل  شرفلا  يف  يتلا  طوطخلا  له 

عدبلا7- دسافم  لوح  ةشقانملا 

19a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.32  ) ( 403  )  ( 237  ) 

 :- تايوتحملا  

-1a 18 مقر طيرشلا  سفن  وه 

19b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.57  ) ( 413  )  ( 209  ) 

 :- تايوتحملا  

-1b 18 مقر طيرشلا  سفن  وه 

20a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.70  ) ( 429  )  ( 228  ) 

 :- تايوتحملا  

هجوملا1- باطخلا  نايبو  مكاوثمو "  مكبلقتم  ملعي  هللاو  تانمؤملاو  نينمؤمللو  كبنذل  رفغتـساو  هللا  الإ  هلإ  هنأ ال  ملعاف  ىلاعت ": هلوق  ريـسفت 
ينثتسا ام  الإ  هتمألو  هل  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل 

صالخإلا2- ةملك  فيرعتو  هللا "  الإ  هلإ  هنأ ال  ملعاف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ملسو3- هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ءاعد  كرشلا  نم 

ندبلاب4- حورلا  لاصتا  هجوأ  نايبو  ةايحلا  عاونأ  ركذ 

تادابعلا5- عيمجبو  ءاعدلاب  هدحو  هللا  دارفإ 

-6. تافصلاو ءامسألا  ديحوت  نايبو  ديحوتلا  ماسقأ 

ةغل7- ءاوتسالا  يناعمو  هلل  ءاوتسالا  ةفص  تابثإ 

-8. ءاوتسالا يف  كلام  مامإلا  رثأ 

20b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.75  ) ( 456  )  ( 317  ) 

 :- تايوتحملا  

ءاوتسإلا1- يف  كلام  مامإلا  رثأ  حرش  ةمتت 

ةرقبلا2- باحصأ  ةصقو  نيدلا  يف  عطنتلا  نم  ريذحتلا 

نم3- ملـسملا  فقومو  رخآل  ناكم  نم  نامزلا  فالتخا  عم  رخآلا  ليللا  ثلث  يف  ايندلا  ءامـس  ىلإ  هللا  لوزن  نع  لاؤسلا  نيدلا  يف  عطنتلا  نم 
كلذ

-4 . ىلاعت هللا  تافص  نم  ملسملا  فقوم  نايبو  يعرشلا  رمألاو  ينوكلا  رمألا  نيب  قرفلا  ام 

؟5- اهتدع يه  امو  دتعت  لهف  اهجوز  يفوت  مايأ  ةثالث  دعبو  ادولوم  تعضو  ةأرما 

؟6- ةعمجلا ةالص  عم  رصعلا  ةالص  عمجي  نأ  زوجي  له 

؟7- مايصلا لجأ  نم  ناضمر  رهش  يف  ةيرهشلا  ةرودلا  عنام  برش  مكح  ام 

؟8- داوسلاب باشلا  رعش  غبص  مكح  ام 

؟9- فصلا طسوتي  نأ  مامإلل  عرشي  له 

؟10- تافصلا ضعب  لوؤي  يزوجلا  نبا  مامإلا  نأ  حيحص  له 

ةاروتلا11- يف  نودجي  مهنأ  هربخأ  امل  دوهيلا  ربح  عم  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةصقو  رطفلا ،  ةقدص  يف  ناطيـشلا  عم  ةريره  يبأ  ةصق  ركذ 
ثيدحلا عبصإ ...  ىلع  تاومسلا  لعجي  هللا  نأ 

؟12- داوسلاب باشلا  رعش  غبص  مكح  ام 

21a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( 228  ) 
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 ( تياباغيم  5.46  ) ( 470  )  ( 228  ) 

 :- تايوتحملا  

.؟1- اهيقف راص  هقفلا  ضعب  لمح  نم  لك  لهو  ؟ هقفلاو ملعلا  نيب  قرف  كانه  له 

؟2- ةيداهتجالا لئاسملا  يف  راكنإلا  عرشي  له 

؟3- ةيفارغوتوفلا روصلا  مكح  ام 

؟4- عرشم ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأ  لوق  حصي  له 

؟5- مهقدص نم  مكح  امو  بيغلا  ملع  نم  اذه  لهف  اذك  ةعاس  يف  اذك  موي  يف  فسكي  فوس  رمقلا  نأ  ىعدا  نم  له 

؟6- تاقيملاب ترم  اذإ  مرحت  نأ  ضئاحلل  حصي  له 

؟.7- ةنسلل ةفلاخم  اذه  مهلعف  لهو  مهتحفاصم ، نود  نسلا  رابكو  ملعلا  لهأ  سأر  ليبقت  يف  مكيأر  ام 

؟8- ةالصلا ةحص  يف  طرش  فوفصلا  لاصتا  له 

؟9- هريغ تونقلا و  يف  ءاعدلا  يف  ليترتلا  مكح  ام 

؟10- ةايحلا ديق  ىلع  وهو  هتكرت  عزوي  نأ  دلاولل  زوجي  له 

؟11- مكحلا امف  ضرت  مل  هتجوز  نكلو  هيدلاو  ىضرب  ةنسوبلا  يف  داهجلا  دارأ  لجر 

مأ ال؟12- لسغي  لهف  بنج  وهو  اديهش  لجرلا  تام  اذإ 

22a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.46  ) ( 453  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

نيبروجلاو1- نيفخلا  ىلع  حسملا  ىلع  مالكلا 

زيزعلا2- باتكلا  نم  نيبروجلاو  نيفخلا  ىلع  حسملا  ةيعورشم  ةلدأ 

اهحرش3- عم  هتيفلأ  يف  يطويسلا  مالك  يف  ةرتاوتملا  ثيداحألا  نايبو  ةيوبنلا  ةنسلا  نم  نيبروجلاو  نيفخلا  ىلع  حسملا  ةيعورشم  ةلدأ 

نيبروجلاو4- نيفخلا  ىلع  حسملا  طورش 

ءوضولا5- ضقتني  لهف  حسملا  ةدم  تمت  اذإ  ةلأسم :

ءوضولا6- ضقتني  لهف  هعلخ  مث  نيفخلا  ىلع  حسم  اذإ  ةلأسم :

قرخ7- هيف  بروجلا  وأ  فخلا  نوكي  نأ ال  حسملا  يف  طرتشي  له 

ةريبجلا8- ىلع  حسملا  مكح 

ةلئسألا9-

؟10- ةرشبلا فصت  يتلا  براوجلا  ىلع  حسملا  زوجي  له 

؟11- فرصلا عيب  مكح  ام 

؟12- لفسألا ىلع  حسملا  هل  لهف  عزن  مث  ىلعألا  ىلع  حسمف  نيبروجلا  لجرلا  سبل  اذإ 

؟13- مايصلا نم  ريبك  ددع  هيدل  عمجت  ىتح  اهيلإ  داع  نإ  مايأ  ةثالث  مايصب  رذنف  ةيصعم  بكتري  ناك  يذلا  لجرلا  لمعي  اذام 

؟14- ةليوط ةدم  نيفخلا  ىلع  حسملا  زوجي  له 

؟15- داشرإلاو ةوعدلل  ةكلمملا  جراخ  ىلإ  ةركذت  ءارشل  ةاكز  ءاطعإ  زوجي  له 
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؟.16- حسملا ةدم  أدبت  ىتمو  ةراهط  ىلع  نوكي  لهف  ىرخأ  ةدم  هسبل  مث  هحسم  دعب  بروجلا  لجرلا  علخ  اذإ 

اهتيطعأ17- ةيوبرلا  ةدايزلا  نكلو  هباحصأل  لاملا  تجرخأ  هتافو  دعبو  مهليكو  ناك  راصقل  هعضو  دقو  كنبلا  يف  لاملا  نم  غلبم  هلو  يدلاو  يفوت 
؟ مكحلا امف  نيدهاجملا 

؟18- ةيقاطلاو ةمامعلا  ىلع  حسملا  زوجي  له 

؟19- ناضمر مايق  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةالص  تناك  فيك 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

يوبنلا مرحلا  ىواتف 

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

22b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  2.85  ) ( 439  )  ( 251  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ناضمر مايق  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةالص  تناك  فيك 

؟2- مميتلا نع  يفكي  حرجلا  ىلع  وأ  ةريبجلا  ىلع  حسملا  له 

؟3- ليلدلا عم  رفسلا  يف  ةرامإلا  مكح  ام 

؟.4- ءاذحلاو نيلعنلا  ىلع  حسملا  زوجي  له 

؟5- عورفلا وأ  لوصألا  يف  ةلأسم  يف  فلسلا  عامجإ  فلاخ  نم  مكح  ام 

؟.6- مدقي امهيأف  ةفلاخم  موهفم  هتلالد  رخآلاو  ةقوطنم  هتلالد  امهدحأ  ناصن  درو  اذإ 

؟7- ةحلصملل ةالصلا  ريخأت  فورعملاب  رمألا  ةئيه  لاجرل  زوجي  له 

23a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( 278  ) 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 13ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  135ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 150نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
150

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
282

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
68930
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
106

راوزلا لجس 
25
ةيمقرلا ةبتكملا 

133
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

 ( تياباغيم  2.85  ) ( 440  )  ( 278  ) 

 :- تايوتحملا  

لفاونلاو1- بتاورلا  ةالص  نم  لضفأ  ملعلا  بلط  نأ  نايب 

لفاونلا2- نم  دكوأ  بتاورلا  نأ  نايبو  بتاورلا ، ةالص  ىلع  ةظفاحملا  لضف 

-3. اهلضف نايبو  امهيف ، أرقي  ام  ركذو  بتاورلا ، نم  اهريغ  نع  رجفلا  ةبتار  هب  زاتمت  ام 

بتاورلا4- ءاضق 

هددعو5- هتقوو ، همكح ، رتولا : ىلع  مالكلا 

قحلا6- لوبقو  تاريخلا  لعف  ىلع  ثحلا 

23b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.06  ) ( 438  )  ( 213  ) 

 :- تايوتحملا  

رطفلا1- ةقدص  يف  ناطيشلا  عم  ةريره  يبأ  ةصق  ةمتت 

صاخشألل2- بصعتلا  كرت 

ءاطخألا3- نم  ةاعدلاو  ملعلا  لهأل  بسني  ام  هاجت  بجاولا  ام 

ةوهشلاو4- لهجلاب  ناسنإلا  كاله  نأ  نايب 

؟5- كلذ لعفي  مل  نم  مكح  امو  حيحص ، اذه  لهف  هتجوز  ىلع  ديدج  دقع  هيلع  بجي  بات  اذإ  ةالصلا  كرات  نإ  متلق  مكنإ 

؟6- سمشلا بورغ  ىتح  ةفرع  يف  فوقولا  جاحلا  ىلع  بجي  له 

؟7- ةضيرفلا يلصي  مامإلاو  رجفلا  ةبتار  ةالص  زوجي  له 

؟8- يفارغوتوفلا ريوصتلا  مكح  ام 

؟9- مكحلا امف  ينم  بجتحت  هتجوز ال  نأ  عم  تيبلا  لوخدل  رطضأف  تيبلا  يف  انعم  نكاسو  جوزتم  يخأ 

24a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.40  ) ( 550  )  ( 354  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. هصئاصخو ناضمر  رهش  لئاضف  ىلع  مالكلا 

-2 ". بابلألا اولوأ  ركذتيو  هتايآ  اوربديل  كرابم  كيلإ  هانلزنأ  باتك  ىلاعت ": هلوق  ىنعمو  هيف  ميركلا  نآرقلا  لوزن  الوأ :

نآرقلا3- ريسفت  ماسقأ 

هيناعم4- مهفو  ميركلا  نآرقلا  ربدت 

-5 ". بابلألا اولوأ  ركذتيلو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

نأ6- مكدـحأ  بحيأ  اضعب  مكـضعب  بتغي  الو  اوسـسجت  الو  مثإ  نظلا  ضعب  نإ  نظلا  نم  اريثك  اوبنتجا  اونمآ  نيذـلا  اهيأ  اي  ىلاعت ": هلوق  ريـسفت 
" هومتهركف اتيم  هيخأ  محل  لكأي 
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تاءاتفتسإ
0

0
تاحفصلا يلامجإ 

69479

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 5ريغ 
3ابوروأ
2تارامإلا

18نيصلا
2ايناملأ
2يتوبيج

1كرامنادلا
9رئازجلا

7رصم
16اسنرف

ةدحتملا 3ةكلمملا 
1نيطسلف
3قارعلا

1ناريا
4ندرألا

1ناتسخازاك
3ايبيل

" هومتهركف اتيم  هيخأ  محل  لكأي 

-7. ميركلا نآرقلا  ربدت  ىلع  ثحلا 

ناضمر8- رهش  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسرل  تلصح  يتلا  تاراصتنالا  ايناث :

هبنذ9- نم  مدقت  ام  هل  رفغ  اباستحاو  اناميإ  ردقلا  ناضمر  ماص  نم  اثلاث :

هبنذ10- نم  مدقت  ام  هل  رفغ  اباستحاو  اناميإ  ناضمر  ماق  نم  اعبار :

فالتخالاو11- قرفتلا  نم  ريذحتلاو  ءاطخألا  ضعب  ىلع  هيبنتلاو  حيوارتلا  ةالص  يف  ةعكر  رشع  ىدحإ  ىلع  ةدايزلا  مكح 

24b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.40  ) ( 463  )  ( 317  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. اهتقوو اهلضف  ىلع  مالكلاو  هبنذ  نم  مدقت  ام  هل  رفغ  اباستحاو  اناميإ  ردقلا  ةليل  ماق  نم  اسماخ :

ردقلا2- ةليل  اهب  فرعت  يتلا  تامالع 

ةرمعب3- ناضمر  نم  نيرشعلاو  عباسلا  ةليل  صيصخت  ةيعدب  نايب 

روحسلا4- ريخأت  الوأ :  موصلا : ماكحأ  نايب 

روطفلا5- ليجعت  ايناث :

نينخدملل6- ةحيصن 

ىلاعت7- هللا  ةمحر  ةعس  نايب 

مهرجه8- عرشي  لهو  ةاصعلا  ةلماعم  ةيفيك 

-9. هيف تاعاطلا  ىلع  صرحلاو  تامرحملا  نع  مايصلا 

؟10- مالكلا عمسي  تيملا  له 

25a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  2.91  ) ( 561  )  ( 331  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ةحيحص هتالص  لهف  برغملا  ىلص  مث  ةراجس  ىلع  رطفأ  لجر 

؟2- هربق يف  عمسي  تيملا  له 

؟.3- ةليل مايق  يل  بتكت  هعم  يفارصنا  لهف  تاميلست  ةسمخ  امهدحأ  عم  تيلص  اذإف  حيوارتلا  نايلصي  نامامإ  دجو  اذإ 

؟4- رتولا ةالصل  تقو  رخآ  وه  ام 

؟5- رفسلا يف  بتاورلا  ننسلا  ةالص  مكح  ام 

؟6- ملسو هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ربقب  كربتلا  زوجي  له 

؟.7- اهريغ نع  ةزيم  اهل  ةضورلا  يف  ةالصلا  له 

؟8- ةعمجلا موي  لوألا  ناذألا  مكح  امو  ةعمجلا ، ةالص  ةبتار  يه  ام 

؟9- ناذألا دعب  داعيملا "  فلخت  كنإ ال   " ةظفل ثيدحلا  يف  تبث  له 
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3ايبيل
9برغملا
1نيطسلف

2اينامور
1ايسور

13ةيدوعسلا
2سنوت
40اكيرمأ
1نميلا

ًايلاح 150نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2043072

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109457680

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475675

راوزلا لجس 
107528

ةيمقرلا ةبتكملا 
738155

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

114268228

؟10- هموص دسفي  لهف  ىذمأ  وأ  ىنمأف  ناضمر  راهن  يف  هتجوز  لبق  نم 

؟11- نيمرحلا ةصاخ  دجسملا  يف  ةيناثلا  ةعامجلا  ةماقإ  مكح  ام 

؟12- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربق  فلخ  ةالصلا  مكح  ام 

.؟13- اهعيزوتو روزج  رحن  ردقب  يلع  اوميقأ  مث  صاعلا :  نب  ورمع  ثيدح  ىلع  قيلعتلا  وجرن 

؟14- هريغ يفو  هيف  لزنأ  مأ  طقف ، ناضمر  رهش  يف  الماك  نآرقلا  لزنأ  له 

؟ 15- يحتلملا ىلع  ررض  اهئاقبإ  يف  لصحي  دق  ناك  اذإ  ةيحللا  قلح  زوجي  له 

؟16- هللا الإ  هلإ  يقابلا ال  ددريو  هودحو  ةربقملل  باهذلا  دنع  مهدحأ  لوقو  تيملا ، نفد  دنع  يعامجلا  ءاعدلا  مكح  ام 

؟17- كونبلل ةياعد  اهيفو  دجسملا  يف  ميواقت  قيلعت  زوجي  له 

؟18- ةيرقلا يف  هريغ  دجسم  دجوي  هنأ ال  املع  ربق  هيف  يذلا  دجسملا  يف  ةالصلا  زوجي  له 

؟19- اهعطقي فيكو  ةضيرفلا ، ةالصل  ةماقإلا  دنع  ةلفانلا  ةالص  زوجي  له 

؟.20- ةضيرفلا جح  نع  ناضمر  يف  ةرمعلا  ئزجت  له 

؟21- مهعم يلصي  ىرخأ  ةعامج  راظتنا  وأ  مهعم  لوخدلا  لضفألا  لهو  ةعامجلا ، كردأ  دق  نوكي  مامإلا  عم  ريخألا  دهشتلا  كردأ  نم  له 

؟22- ةجوزلا ةرشابم  ىنعم  ام 

؟" 23- ميظع هللا  دنع  يهاج  نإف  يهاجب  اولسوت  ثيدح ": ةحص  ام 

25b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.21  ) ( 450  )  ( 232  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ......" يهاجب اولسوت  ثيدح "  ىلع  باوجلا  ةمتت 

؟2- هدلب يف  كلذب  هاصو  نمل  مالسلا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  غيلبت  حصي  له 

؟3- ةعمجلا ةالصو  رصعلا  ةالص  نيب  عمجي  هنأ ال  متلق : مكنأ  حيحص  له 

ناضمر4- رهش  يف  سورد  ءاقلإ  خيشلا  نم  ةنيدملا  لهأ  بلط 

؟.5- نابعش فصن  دعب  مايصلا  مكح  ام 

؟.6- رصعلا ةالص  هيلإ  عمجي  فيكف  ةعمجلا  موي  ةفرع  موي  قفاو  اذإ 

؟7- يبنجألا لجرلل  ةيبنجألا  ةأرملا  رظن  مكح  ام 

؟." 8- ينيد ىلع  يبلق  تبث  بولقلا  بلقم  اي  مهللا  هلوقب ": دوجسلا  يف  ءاعدلا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  تبث  له 

؟9- زوجع ةملسم  ةأرما  ئضوت  نأ  ةينارصنلا  ةمداخلل  زوجي  له 

26a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.95  ) ( 418  )  ( 212  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ". قراطلاو ءامسلاو  ىلاعت ": هلوق  قراطلا  ةروس  ريسفت 

-2 ". بقاثلا مجنلا  قراطلا . ام  كاردأ  امو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 
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هتلثمأو3- نآرقلا  ريسفت  ماسقأ 

فلاخملا4- ىلع  درلاو  ةمايقلا  موي  مهبر  نينمؤملا  ةيؤر  تابثإ 

ءاوتسالا5- يف  كلام  مامإلا  رثأ  ركذو  هللا ، تافص  نم  ةنسلا  لهأ  فقوم 

اهبارعإو6- ظفاح "  اهيلع  امل  سفن  لك  نإ  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-7 ". قلخ امم  ناسنإلا  رظنيلف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-8 ". بئارتلاو بلصلا  نيب  نم  جرخي  قفاد . ءام  نم  قلخ  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-9 ". رداقل هعجر  ىلع  هنإ  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-10 ". رئارسلا ىلبت  موي  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

26b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.95  ) ( 425  )  ( 236  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ". رئارسلا ىلبت  موي  ىلاعت ": هلوق  ىنعم  ةمتت 

-2 ". رصان الو  ةوق  نم  هل  امف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-3 ". عدصلا تاذ  ضرألاو  عجرلا . تاذ  ءامسلاو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-4 ". لزهلاب وه  امو  لصف . لوقل  هنإ  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-5 ". اديك ديكأو  اديك . نوديكي  مهنإ  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-6 ". اديور مهلهمأ  نيرفاكلا  لهمف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ركملاو7- ةيرخسلاو  ءازهتسالاو  عادخلاو  ديكلاك  ةديقملا  تافصلاو  ةلباقملا  تافص  ىلع  مالكلا 

ميركلا8- نآرقلا  ربدت  ىلع  ثحلا 

نتفلا9- ءافطإو  رصنلاب  نيملسملل  ءاعدلاو  ةماقإلاو  ناذألا  نيب  ءاعدلا  لضف  نايب 

نآرقلا10- ربدت  ىلع  ثحلا  لوح  مالكلا  ةمتت 

؟" 11- نوعيطتسي الف  دوجسلل  نوعديو  قاس  نع  فشكي  موي  ىلاعت ": هلوق  ىنعم  ام 

؟12- رفاكلاو كرشملل  رافغتسالا  مكح  ام 

؟.13- نطابلاو ةريرسلا  حالصإ  فيك 

؟14- هتبحم وأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  قحب  ءاعدلا  زوجي  له 

27a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  0.89  ) ( 470  )  ( 305  ) 

 :- تايوتحملا  

هماسقأ1- نايبو  ىلاعت  هللا  يلإ  لسوتلا  ىلع  مالكلا 

هئامسأب2- ىلاعت  هللا  ىلإ  لسوتلا   : الوأ

هتافصب3- ىلاعت  هللا  ىلإ  لسوتلا  ايناث : 
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هلاعفأب4- ىلاعت  هللا  ىلإ  لسوتلا  اثلاث : 

هب5- ناميإلاب  ىلاعت  هللا  ىلإ  لسوتلا  اعبار :

ملسو6- هيللع  هللا  ىلص  لوسرلا  عابتاب  ىلاعت  هللا  ىلإ  لسوتلا  اسماخ : 

ةحلاصلا7- لامعألاب  ىلاعت  هللا  ىلإ  لسوتلا  اسداس : 

حلاصلا8- دبعلا  ءاعدب  ىلاعت  هللا  ىلإ  لسوتلا  اعباس : 

مالسلا9- ةالصلا و  هيلع  هقحبو  ملسو ،  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةبحمب  لسوتلا 

؟.10- امهعفر مدع  مأ  ةزانجلا  ةالص  يف  نيديلا  عفر  لضفألا  وه  ام 

؟.11- ناذآلا دعب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ىلع  ةالصلا  ىلع  ليلدلا  ام 

؟12- ةمداخلا لدب  نيميلا  كلم  حبصتل  دالبلا  دحأ  نم  يراوج  ءارش  زوجي  له 

؟.13- سيردتلا لجأ  نم  ىرقلا  نم  ةيرق  ىلإ  ءاسنلا  نم  ةعومجم  عم  مرحم  نودب  ةأرملا  رفس  مكح  ام 

؟14- نخدملا ىلع  مالسلا  ءاقلإ  مكح  ام 

.؟15- ةحبسملا مكح  ام 

؟16- ةيفارغوتوفلا ةروصلا  مكح  ام 

.؟17- ءاسنلا دنع  جاوزلا  تالفح  يف  مدختست  نأ  زوجي  يتلا  ةيقيسوملا  تالآلا  يه  ام 

؟18- ةلابزلا يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ثيداحأو  فحصملا  ءاقلإ  زوجي  له 

؟.19- ملسو هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ةنيدم  يف  شوشدلا  باحصأل  ةحيصن  هيجوت  وجرن 

؟20- اذك ةعامج  نم  اذهو  اذك  ةعامج  نم  اذه  سانلا  فينصت  زوجي  له 

؟21- هللا باتكب  فلحلا  زوجي  له 

27b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  0.89  ) ( 426  )  ( 190  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ةيدقن تالاير  عستب  ةيقرو  تالاير  رشع  ليدبت  زاوجب  متلق  مكنأ  حيحص  له 

؟2- ةيمالسإلا ديشانألا  مكح  ام 

28a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.65  ) ( 424  )  ( 210  ) 

 :- تايوتحملا  

هماسقأ1- نايبو  عورشملا  لسوتلا  لوح  ةشقانملا 

ملسو2- هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  هاجب  لسوتلا  الوأ -  عونمملا : لسوتلا 

لجو3- زع  هللا  ىلإ  برقتلل  مانصألا  ةدابعب  لسوتلا  ايناث - 

ةيبيدحلا4- موي  ةصق  ركذو  نمحرلا " ىلاعت ": لاق  نمحرلا  ةروس  ريسفت 

-5. سكع الو  ةفص  نمضتي  هللا  ءامسأ  نم  مسا  لك  ةدعاق :
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-6 ". نآرقلا ملع  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-7 ". نايبلا هملع  ناسنإلا . قلخ  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-8 " ناتنج امهنود  نمو  هلوقو " : ناتنج "  هبر  ماقم  فاخ  نملو  ىلاعت ": هلوق  نيب  قرفلا 

-9 ". ماركإلاو لالجلا  وذ  كبر  هجو  ىقبيو  هلوقو " : ماركإلاو "  لالجلا  يذ  كبر  مسا  كرابت  ىلاعت ": هلوق  نيب  قرفلا 

لجو10- زع  هلل  هجولا  ةفص  تابثإ 

؟11- روبقلا ةرايز  دنع  هلعف  بحتسي  اذام 

28b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.65  ) ( 493  )  ( 257  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- مهروبق يف  ءايحأ  ءايبنألا  نأب  تيم  وهو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نم  ةعافشلا  بلط  زاوجب  جتحي  نم  ىلع  باوجلا  فيك 

؟2- رافك مه  لهو  ةجحلا  مهيلع  تماق  لهو  مهل ، نوحبذيو  تاومألاب  نوثيغتسيو  روبقلا  دنع  وعدي  نم  مكح  ام 

؟3- ةرفاك ةبيبط  ىلإ  باهذلل  ترطضا  ولو  لجرلا  بيبطلا  ىلإ  باهذلا  ةأرملل  زوجي  هنإ ال  متلق  مكنأ  حيحص  له 

؟4- ملعلا بلطل  ضئاح  يهو  دجسملا  يف  ثكملا  ةأرملل  زوجي  له 

؟.5- ةضورلا ىلإو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربقل  ءاسنلا  ةرايز  مكح  ام 

؟.6- دجسملا يف  ةهج  يأ  نم  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربق  لابقتسا  زوجي  له 

؟7- ادجسم ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ربق  نم  ذختن  انلاب  ام 

.؟8- كلذ يف  دراولا  رجألا  كردي  هناكم  ريغ  اذإ  لهف  سمشلا  علطت  ىتح  هللا  ركذي  هسلجم  يف  يلصملا  سلج  اذإ 

؟9- ببسلا اذه  وه  امف  يعرش  ببسب  ناك  اذإ  ءامإلا  ءارش  زاوجب  متلق 

؟10- اقرفم كلذ  دعب  هلوزن  مث  ايندلا  ءامسلا  ىلإ  ةلمج  نآرقلا  لوزن  يف  سابع  نبا  رثأ  ةحص  ام 

؟11- ةعامجلاو ةنسلا  لهأ  نم  ملسملا  جورخ  يف  طباضلا  وه  ام 

؟.12- لجو زع  هلل  مسا  وأ  ةفص  رتاسلا  لهو  رتاس  اي  انلوق : حصي  له 

بلط13- اهل  زوجي  لهف  ةداع  بلطي  ةلودلل  اضورعم  مدـق  دـق  لوألا  جوزلا  ناكو  رخآ  لجرب  تجوزت  مث  تنبب  لماح  يهو  ةأرما  نع  يفوت  لجر 
.؟ ةلودلا نم  ةداعلا 

29a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.14  ) ( 448  )  ( 243  ) 

 :- تايوتحملا  

هلضف1- نايبو  ةعمجلا  موي  صئاصخ  لوح  مالكلا 

-2. اهطورشو بجت ، نم  ىلعو  اهمكح  الوأ : ةعمجلا : ةالص  صئاصخ 

ةالصلا3- هتتاف  نم  مكح 

-4. ىرقلا ناطوألا و  يف  الإ  نوكت  ةعمجلا ال  ةالص  ايناث :

ةعمجلا5- ةالص  ىلإ  رصعلا  ةالص  عمجي  ال  اثلاث :
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-6. ارهج ةعمجلا  ةالص  يف  ةءارقلا  اعبار :

ءاعدلا7- نطاوم  نايبو  ءاعدلا ، اهيف  باجتسملا  ةعاسلا  فداصت  ةعمجلا  ةالص  نأ  اسماخ :

ةعمجلا8- ةالصل  لسغلا  بوجو  اسداس :

اهدعب9- ةبتار  اهل  امنإو  اهلبق  ةبتار  ةعمجلا  ةالصل  سيل  اعباس :

-10. اهيف فهكلا  ةروس  ةءارق  الوأ : ةعمجلا : موي  صئاصخ 

ةيناثلا11- يف  ناسنإلا  ةروسو  ىلوألا  ةعكرلا  يف  ةدجسلا  مح  ةروسب  اهرجف  يف  أرقي  ايناث :

-12. هيف ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  نم  راثكإلا  اثلاث :

تبسلا13- موي  مايص  مكحو  مايصلاب  اهموي  درفي  ال  اعبار :

ملعلا14- لهأ  ضعب  دنع  روبقلا  ةرايز  اهيف  نست  اسماخ :

هدئاوفو15- همكح  نايبو  مالسلا  بادآ  ىلع  مالكلا 

29b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.32  ) ( 401  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

نيملسملا1- نيب  مالسلا  ءاشفإ  دئاوف 

هتغيصو2- مالسلا  بادآ 

اهدرو3- رفاكلا  ىلع  مالسلا  مكح 

عاجرتسا4- ةملك  ةناعتسا ال  ةملك  هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  ال 

-5. ةعمجلا ةالصل  اركبم  روضحلا  دئاوف  نايب 

؟6- ةعمجلا موي  نم  رجفلا  ةالص  لبق  ةعمجلل  لسغلا  ئزجي  له 

؟." 7- امهنيب امل  ةرافك  ةعمجلا  ىلإ  ةعمجلا  ثيدحب ": لدتسيو  ةعمجلا  الإ  ةالصلا  كرت  نم  ىلع  باوجلا  فيك 

؟8- رهظلا ماقم  ةعمجلا  ةالص  موقت  له 

؟9- ةعمجلا موي  نم  رجفلا  ةالص  يف  ناسنإلاو  ةدجسلا  ةروس  ةءارق  ىلع  ةبظاوملا  ةنسلا  نم  له 

30a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.55  ) ( 448  )  ( 205  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ". ضرألا يف  امو  تاوامسلا  يف  ام  هلل  ىلاعت ": لاق  ةرقبلا  ةروس  نم  ةريخألا  تايآلا  ريسفت 

اهنم2- جالعلا  فيكو  سفنلا  ثيدح  ىلع  مالكلاو  هللا "  هب  مكبساحي  هوفخت  وأ  مكسفنأ  يف  ام  اودبت  نإو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-3" ناميإلا حيرص  اذه  سفنلا " ثيدح  هيلإ  اوكش  امل  هباحصأل  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هلوق  ىنعم 

سفنلا4- ثيدح  درجمب  ةجوزلا  قلطت  له 

رفغيو5- هب  كرشي  نأ  رفغي  هللا ال  نإ  ىلاعت ": هلوق  نيبو  ةيآلا  هذه  نيب  عمجلاو  ءاشي "  نم  بذعيو  هلل  ءاشي  نمل  رفغيف  ىلاعت ": هلوق  ريـسفت 
 ". ءاشي نمل  كلذ  نود  ام 
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-6. ةردقلاو ةوقلا  نيب  قرفلاو  ريدق "  ءيش  لك  ىلع  هللاو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

هللاب7- ناميإلا   " ، رخآلا مويلاو  هلسرو  هبتكو  هتكئالمو  هللاب  نمآ  لك  نونمؤملاو  هبر  نم  هيلإ  لزنأ  امب  لوسرلا  نمآ  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-8. ةكئالملاب ناميإلا 

بتكلاب9- ناميإلا 

-10 ". هلسر نم  دحأ  نيب  قرفن  ال  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-11 ". انعطأو انعمس  اولاقو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-12 ". ريصملا كيلإو  انبر  كنارفغ  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

ركذ13- عم  مومعلا " ىلع  اهلمحف  ضعب  نم  ىلوأ  اهضعب  سيل  اضعب و  اهضعب  يفاني  ةددعتم ال  ناعم  اهل  ةيألا  تناك  اذإ  ريـسفتلا " يف  ةدعاقركذ 
لاثملا

ةلثمألا14- ركذ  عم  تارومأملا  يف  ةدعاق  هذهو  اهعسو "  الإ  اسفن  هللا  فلكي  ال  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-15. ةلثمألا ركذ  عم  تايهنملا  يف  ةدعاق  هذهو  انأطخأ "  وأ  انيسن  نإ  انذخاؤت  انبر ال  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

30b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.86  ) ( 410  )  ( 192  ) 

 :- تايوتحملا  

تايهنملاةدعاق1- يف  ةلثمألا  ركذ  ةمتت 

-2 ". انلبق نم  نيذلا  ىلع  هتلمح  امك  ارصإ  انيلع  لمحت  الو  انبر  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-3. ةبوتلا لوبق  طورش  نايب 

-4 ". انمحراو انل  رفغاو  انع  اوفعو  هب  انل  ةقاط  ام ال  انلمحت  الو  انبر  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-5 ". نيرفاكلا موقلا  ىلع  انرصناف  انالوم  تنأ  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

دالب6- لك  يف  نيملسملل  رصنلاب  خيشلا  ءاعد 

ميظعلا7- هللا  ناحبس  هدمحبو  هللا  ناحبس  نيتملك  لضف 

31a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.02  ) ( 453  )  ( 245  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ارهج نيمأتلا  ةبطخلا و  ءانثأ  مامإلا  وعدي  امنيح  نيمومأملل  نيديلا  عفر  مكح  ام 

؟2- درلا مدعب  ملع  اذإ  مالسلا  كرت  زوجي  له 

؟.3- ةعمجلا لسغو  ةبانجلا  لسغ  نيب  عمجلا  مكح  ام 

؟4- تبسلا موي  مايص  مكح  ام 

؟5- دهشتلا يف  هعبصأب  يلصملا  ريشي  ىتم 

؟6- هموص لجأل  لمعلاب  لخي  يذلا  لماعلل  لفنلا  مايص  مكح  ام 

؟.7- مايألا هذه  يف  ةرهش  بوث  ربتعي  نيقاسلا  فاصنأ  ىلإ  سبلي  يذلا  بوثلا  له 
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؟8- زافلتلا ةدهاشم  مكح  ام 

؟9- امامت ناسنإلا  ةئيه  ىلع  اهنأ  املع  ريغصلا  لفطل  ىمدلاو  سئارعلا  ءارش  مكح  ام 

؟10- اهذخأي يتلا  ةرجألا  مكح  امو  تامرحملا  عيبل  هسفن  رجؤي  نأ  لجرلل  زوجي  له 

؟.11- رافكلا دالب  يف  حوبذملا  دروتسملا  جاجدلا  لكأ  مكح  ام 

؟.12- ةساردلل رفكلا  دالب  ىلإ  رفسلا  مكح  ام 

؟13- بات مث  ءانغ  ةطرشأ  قرس  يذلا  لجرلا  لعفي  فيك 

-14( هيلع بجي  مل  اهريغو ( ةضرعلاو  ريزلاك  لاجرلل  ةيبعشلا  باعلألا  مكح  ام 

؟15- سارعألا يف  فدلا  برضل  ءاسنلا  راجئتسا  مكح  ام 

32a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.10  ) ( 439  )  ( 225  ) 

 :- تايوتحملا  

دعاوق1- نم  هنمضت  امو  ةرقبلا  ةروس  نم  ةريخألا  تايآلا  ريسفت  لوح  ةشقانملا 

مثإ2- وأ  ةيدف  وأ  ةرافك  هيلع  بترتي  لهو  مرحملا ، لعف  ىلع  هاركإلا  مكح 

ىلص3- يبنلل  هجوملا  باطخلا  نايبو  ةنـسحلا "  ةظعوملاو  ةمكحلاب  كبر  ليبس  ىلإ  عدا  ىلاعت ": لاق  لحنلا  ةروس  نم  ةريخألا  تايآلا  ريـسفت 
ةلثمألا عم  ملسو  هيلع  هللا 

-4 ". نينمؤملا ليبس  ىلاعت ": هلوق  نيبو  هللا  ىلإ  ليبسلا  ةفاضإ  نيب  عمجلاو  هللا ، ليبس  ىنعم 

ىلاعت5- هللا  ىلإ  ةوعدلا  يف  صالخإلا  بوجو 

يعرشلا6- ملعلاب  نوكت  ىلاعت  هللا  ىلإ  ةوعدلا  نأ  نايب 

وعدملا7- لاحب  املاع  نوكي  نأ  دبال  يعادلا  نأ  نايب 

ركذو8- بيترتلا  ىلع  اهنأو  هللا  ىلإ  ةوعدـلا  بيلاسأ  هذـهو  نسحأ "  يه  يتلاب  مهلداجو  ةنـسحلا  ةـظعوملاو  ةـمكحلاب  ىلاعت ": هلوق  ريـسفت 
روبقلا باحصأب  ثيغتسي  يذلا  ةوعد  ةيفيك 

رفاك9- رابج  عم  ليلخلا  ميهاربإ  هللا  يبن  ةلداجم  ركذ 

-10. لاتقلاو ةبراحملا  هللا  ىلإ  ةوعدلا  بيلاسأ  نم 

32b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.71  ) ( 494  )  ( 255  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- رفسلا يف  رصقلاو  عمجلا  مكح  ام 

؟2- لمحلا عنم  بوبح  يطاعت  زوجي  له 

؟3- اهجوزو اهمراحم  مامأ  نولطنبلل  ةأرملا  سبل  مكح  ام 

؟4- ملسو هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ربقل  ءاسنلا  ةرايز  مكح  ام 

ةالصلا5- دهشت  يف  ةدئاف 
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؟ 6- رجأتسملا صخشلا  نم  تاعفد  لكش  ىلع  ةرجؤملا  ققشلا  نم  لاملا  ةاكز  مكح  ام 

؟7- الجؤم يدوعسلا  لايرلاب  ينادوسلا  هينجلا  فرص  مكح  ام 

؟8- ةيعضولا نيناوقلا  ىلإ  مكاحتلا  مكح  ام 

؟9- هديعي لهف  ضوحلا  جراخ  ىلوألا  ةبقعلا  ةرمج  ىمر  نم  مكح  ام 

؟ 10- هماود جراخ  لمعي  نأ  لماعلا  اذهل  زوجي  لهف  هريغ  دنع  لمعي  نأ ال  رخآ  ىلع  طرتشا  لجر 

؟11- قلطت تبهذ  اذإ  لهف  قلاط  تنأف  اذك  ناكم  ىلإ  تبهذ  نإ  هتجوزل  لاق  جوز 

؟12- ةيمالسإ حارفأ  اهنع  لاقي  اميف  مكيأر  ام 

؟13- ءاعدلا اذه  لثم  بيجتسي  هللا ال  نأ  حيحص  لهو  كرمع  هللا  لاطأب  ءاعدلا  زوجي  له 

؟14- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةرجح  البقتسم  ةضيرفلا  ةالص  مكح  ام 

اعارذ15- نوتس  مدآ  لوطو  ميرم  نب  ىـسيع  رمعو  مالـسلا  امهيلع  بوقعي  نب  فسوي  ةروص  ىلع  ةنجلا  نولخدي  ةنجلا  لهأ  نأ  ثيدحلا  يف  درو 
؟ مالسلا هيلع  مدآ  دهع  يف  ناك  ام  مأ  دوهعملا  عارذلا  لوط  لهف 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يوبنلا مرحلا  ىواتف 

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

33a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( 487  )  ( 231  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ءاملعلا دجوي  مل  اذإ  ىوتفلا  يف  داهتجالا  زوجي  له 

؟2- ةروعب سيل  ةأرملا  توص  نإ  متلق  مكنأ  حيحص  له 

؟" 3- اثدحم ىوآ  وأ  اثدح  اهيف  ثدحأ  نم  ثيدحلا ":  يف  ثدحلا  ىنعم  ام 

؟4- ةالص فلأ  رجأ  مهل  لهف  يوبنلا  دجسملا  يف  ىلوألا  ةعامجلا  ةالص  تيضق  نأ  دعب  ةيناث  ةعامج  يف  اولص  نم 

؟5- ةعمجلا موي  يف  ةدراولا  تاعاسلا  ىنعم  ام 

؟6- امئاق برشلاو  لكألا  مكح  ام 

؟7- هدلب ىلإ  رفاسملا  ىهتنا  اذإ  رصقلاو  عمجلا  زوجي  له 

؟8- نيميقم اسانأ  مؤي  نأ  رفاسملل  زوجي  له 

؟9- فوفصلا نممتي  الو  ايندلا  رومأب  نلغتشيو  مرحلل  نيتأي  يتاللا  ءاسنلل  ةحيصن 

؟10- ةأرملل ةبسنلاب  رعشلا  صقو  ةغبصلا  مكح  ام 

؟11- بابحتسالا ىلإ  ةعمجلا  لسغ  بوجو  فرصي  لضفأ "  لسغلاف  لستغا  نمو  تمعنو  اهبف  ةعمجلا  موي  أضوت  نم  ثيدح ": له 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 13ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  135ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 150نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
150

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
282

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
68930
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
106

راوزلا لجس 
25
ةيمقرلا ةبتكملا 

133
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

؟." 12- هتروص ىلع  مدآ  قلخ  هللا  نإ  ملسو ": هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  ىنعم  ام 

؟13- ملسو هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ربق  ىلإ  لاحرلا  دش  زوجي  له 

؟.14- هترافك امو  ةرحسلاب  ةناعتسالا  مكح  ام 

34a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( 423  )  ( 198  ) 

 :- تايوتحملا  

؟.1- ةعمجلا موي  يف  ةدراولا  تاعاسلا  ىنعم  ام 

امئاق2- برشلاو  لكألا  مكح  ام 

هدلب3- ىلإ  رفاسملا  ىهتنا  اذإ  رصعلاو  عمجلا  زوجي  له 

نيميقم4- اسانأ  مؤي  نأ  رفاسملل  زوجي  له 

فوفصلا5- نمتي  الو  ايندلا  رومأب  نلغتشيو  مرحلل  نيتأي  يتلا  ءاسنلل  ةحيصن 

ةأرملل6- ةبسنلاب  رعشلا  صقو  ةغبصلا  مكح  ام 

بابحتسالا7- ىلإ  ةعمجلا  لسغ  بوجو  فرصي  لضفأ "  لسغلاف  لستغا  نمو  تمعنو  اهبف  ةعمجلا  موي  أضوت  نم  ثيدح ": له 

-8 ". هتروص ىلع  مدآ  قلخ  هللا  نإ  ملسو ": هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  ىنعم  ام 

ملسو9- هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ربق  ىلإ  لاحرلا  دش  زوجي  له 

هترافك10- امو  ةرحسلاب  ةناعتسالا  مكح  ام 

ةرقبلا11- ةروس  نم  ةريخألا  تايآلا  لوح  ةشقانملا 

هاركإلاو12- لهجلاو  نايسنلاب  ةذخاؤملا  مدع  لوح  ةلثمأ 

باطخلا13- ماسقأ  نايبو  نسحأ "  يه  يتلاب  مهلداجو  ةنـسحلا  ةظعوملاو  ةمكحلاب  كبر  ليبس  ىلإ  عدا  لحنلا ": ةروس  نم  ىلاعت  هلوق  ريـسفت 
ةلثمألا عم  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  هجوملا 

34b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.42  ) ( 457  )  ( 180  ) 

 :- تايوتحملا  

هللا1- ىلإ  ةوعدلا  يف  طرتشي  امو  كبر "  ليبس  ىلإ  عدا  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-2 ". نسحأ يه  يتلاب  مهلداجو  ةنسحلا  ةظعوملاو  ةمكحلاب  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ربجتم3- ربكتم  كلمل  مالسلا  هيلع  ميهاربإ  ةلداجم  ةصق 

لاتقلاو4- فيسلاب  هللا  ىلإ  ةوعدلا 

رضحلا5- وأ  رفسلا  يف  ءاوس  رصقلاو  عمجلا  مكح  ام 

لمحلا6- بوبح  لامعتسا  مكح  ام 

اهجوزو7- اهمراحم  مامأ  نولطنبلل  ةأرملا  سبل  مكح  ام 

-8. ملسو هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ربقل  ءاسنلا  ةرايز  مكح  ام 
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0

0
تاحفصلا يلامجإ 

69479

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 5ريغ 
3ابوروأ
2تارامإلا

18نيصلا
2ايناملأ
2يتوبيج

1كرامنادلا
9رئازجلا

7رصم
16اسنرف

ةدحتملا 3ةكلمملا 
1نيطسلف
3قارعلا

1ناريا
4ندرألا

1ناتسخازاك
3ايبيل

9برغملا

-8. ملسو هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ربقل  ءاسنلا  ةرايز  مكح  ام 

رجأتسملا9- صخشلا  نم  تاعفد  لكش  يف  ةرجؤملا  ققشلا  نم  لاملا  ةاكز  مكح  ام 

الجؤم10- يدوعسلا  لايرلاب  ينادوسلا  هينجلا  فرص  مكح  ام 

35a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  2.24  ) ( 547  )  ( 210  ) 

 :- تايوتحملا  

الجؤم1- يدوعسلا  لايرلاب  ينادوسلا  هينجلا  فرص  مكح  ام  لاؤسلا : نع  باوجلا  ةمتت 

رفكلاب2- هيلع  مكحي  ةيعضولا  نيناوقلا  ىلإ  مكاحتو  عرشلا  لدب  نم  لك  له 

ضوحلا3- يف  طقست  ملو  ةبقعلا  ةرمج  ىمر  نم  ديعي  له 

هماود4- ريغ  يف  لمع  اذإ  زوجي  لهف  هريغ  دنع  لمعي  نأ ال  رخآ  ىلع  طرتشا  لجر 

قلطت5- تبهذ  اذإ  لهف  قلاط  تنأف  اذك  ناكم  ىلإ  تبهذ  نإ  هتجوزل  لاق  جوز 

احابص6- ةعبارلا  ىلإ  اهيف  نرخأتي  ءاسنلا  نأ  املع  ةيمالسإ  حارفأ  اهنع  لاقي  اميف  مكيأر  ام 

ءاعدلا7- اذه  لثم  بيجتسي  هللا ال  نأ  حيحص  لهو  كرمع  هللا  لاطأب  ءاعدلا  زوجي  له 

ملسو8- هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةرجح  البقتسم  ةضيرفلا  ةالص  مكح  ام 

اعارذ9- نوتس  مدآ  لوطو  ميرم  نب  ىـسيع  رمعو  مالـسلا  امهيلع  بوقعي  نب  فسوي  ةروص  ىلع  ةنجلا  نولخدي  ةنجلا  لهأ  نأ  ثيدحلا  يف  درو 
. مالسلا هيلع  مدآ  دهع  يف  ناك  ام  مأ  دوهعملا  عارذلا  لوط  لهف 

35b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.42  ) ( 564  )  ( 204  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ". ارمز ةنجلا  ىلإ  مهبر  اوقتا  نيذلا  قيسو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

ىوقتلا2- ىنعم 

رمزلا3- ىنعم 

ةنجلا4- لهأ  يف  تحتف  يف  واولا  نايتإ  نم  ةمكحلاو  اهباوبأ "  تحتفو  اهوءاج  اذإ  ىتح  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

ملسو5- هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  ةصاخلا  تاعافشلا  ماسقأو  ىمظعلا  ةعافشلا  نايب 

باذعلا6- فيفخت  يف  بلاط  يبأ  همعل  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةعافش 

اهولخدي7- نأب  ةنجلا  لهأ  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةعافش 

همالسإ8- يف  كش  نمل  ةزانجلا  ىلع  ةالصلا  يف  طارتشالا  زوجي  له 

-9". نيدلاخ اهولخداف  متبط  مكيلع  مالس  اهتنزخ  مهل  لاقو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-10". نيدلاخ اهولخداف  متبط  مكيلع  مالس  اهتنزخ  مهل  لاقو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-11 ". نيلماعلا رجأ  معنف  ءاشن  ثيح  ةنجلا  نم  اؤبتن  ضرألا  انثروأ  يذلا  هلل  دمحلا  اولاقو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-12 ". نيملاعلا بر  هلل  دمحلا  ليقو  قحلاب  مهنيب  يضقو  مهبر  دمحب  نوحبسي  شرعلا  لوح  نم  نيفاح  ةكئالملا  ىرتو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 
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9برغملا
1نيطسلف

2اينامور
1ايسور

13ةيدوعسلا
2سنوت
40اكيرمأ
1نميلا

ًايلاح 150نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2043072

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109457680

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475675

راوزلا لجس 
107528

ةيمقرلا ةبتكملا 
738155

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

114268228

؟13- مارحلا ةطساولاو  لالحلا  ةطساولا  يه  ام  وأ  سانلا  نيب  ةعافشلا  نوكت  فيك 

ةنيدملا14- يف  تام  نمل  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةعافش  لوح  مالكلا  وجرن 

؟15- هيوبأل ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  عفشي  له 

؟16- ةمايقلا موي  قئالخلا  نم  وندت  سمشلا  نأ  ثيدح  نيبو  تروك "  سمشلا  اذإ  ىلاعت ": هلوق  نيب  عمجلا  فيك 

؟17- نيمرحلا ةصاخ  دجسملا  يف  نكامألا  زجح  يف  مكلوق  ام 

؟18- ةرايزلا لجأ  نم  ايلعلا  تاجردلا  ىلإ  ىلفسلا  تاجردلا  لهأ  ةنجلا  يف  لقتني  له 

36a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.41  ) ( 442  )  ( 225  ) 

 :- تايوتحملا  

سوردلا1- ءاقلإو  ةنيدملا  ىلإ  تارايزلا  ةرثك  خيشلا  نم  بلطو  نيميثع  نبا  خيشلا  يف  نيبحملا  دحأ  اهلاق  تايبأ 

؟2- ئدتبملا ملعلا  بلاط  هب  ؤدبي  ام  لوأ  وه  ام 

وأ3- اديهش  هل  تنكو  هترخآو  هايند  رمأ  يفكو  ينغلبي  كلم  اهب  لكو  ايئان  يلع  ىلـص  نمو  هتعمـس  يربق  دنع  يلع  ىلـص  نم  ثيدح ": ةحـص  ام 
؟ ."  اعيفش

؟4- قرولاب بعللا  مكح  ام 

؟." 5- رصحلا روهظ  مث  هذه  عادولا ": ةجح  يف  هتاجوزل  لاق  هنأ  ثيدح  ةحص  ام 

؟6- دمع ريغ  نم  ايموي  ارخأتم  رجفلا  يلصي  نم  مكح  ام 

؟7- هب اولفتحا  ةباحصلا  نإ  لوقي  نم  ىلع  مكدر  امو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  دلومب  لافتحالا  مكح  ام 

؟8- مكحلا امف  مدلا  اهاتأ  نيموي  دعبو  اهجوز  اهعماجف  نيعبرألا  لبق  اهسافن  نم  ترهط  ةأرما 

؟9- لوحكلاب ةطلتخملا  روطعلا  لامعتسا  مكح  ام 

هبايتغا10- ببسب  خيشلا  نم  حفصلاو  وفعلا  بلط 

؟11- ريفاوكلا ىلإ  ءاسنلا  باهذ  مكح  ام 

ماسقأ12- ةثالث  ىلإ  مسقني  ندبلا  روعش  نم  ذخألا 

37a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.36  ) ( 433  )  ( 220  ) 

 :- تايوتحملا  

لالحلا1- قزرلا  بلط  ىلع  ثحلا 

؟ 2- ديحوتلا لهأ  ديلخت  مدع  اهيف  يتلا  صوصنلاو  رانلا  يف  هديلخت  اهيف  يتلا  صوصنلا  هيجوت  فيكو  هسفن  لتق  نم  مكح  ام 

؟3- مهنع قعي  لهو  لمك  اذإ  تانبلاو  نينبلا  نم  طقسلا  ةيمست  مكح  ام 

؟.4- ءاسنلل ةبسنلاب  ةنولملا  ةقصاللا  تاسدعلا  سبل  مكح  ام 

يف5- اـم  ملعيو  لوقي  هللاو  مهنم  لـبقن  فيكف  كلذـب  ءاـبطألا  مكحو  اـهوشم  ناـك  اذإ  حورلا  هيف  خـفنت  مل  اذإ  نينجلا  طاقـسإ  زوـجي  هنإ  متلق 
؟  ماحرألا
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؟6- رتسلل يعرشلا  ريغلا  نينجلا  طاقسإ  مكح  ام 

؟7- هقالط عقي  لهف  اهديدهت  دارأ  هنكلو  قلاط  تنأف  تيبلا  تلخد  نإ  هتجوزل  لاق  لجر 

؟8- ةرافكلا اهيلع  لهف  نينجلا  طوقس  هنع  جتن  اقيض  ابوث  تسبل  ةأرما 

؟9- عوشخب يلصملا  ةئيه  ىلع  دجسملا  يف  ةهج  يأ  نم  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربق  لابقتسا  زوجي  له 

37b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.72  ) ( 438  )  ( 224  ) 

 :- تايوتحملا  

همأ1- نطب  يف  عمجي  مكدحأ  نإ  قودـصملا (:  قداصلا  وهو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  انثدـح  لاق  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  ثيدـح  حرش 
يقشو هقزرو  هلجأو  هلمع  بتكيف  تاملك  عبرأب  اكلم  هيلإ  هللا  ثعبي  مث  كلذ  لثم  ةغضم  نوكي  مث  كلذ  لثم  ةقلع  نوكي  مث  ةفطن  اموي  نيعبرأ 

لهأ لمعب  لمعيف  باتكلا  هيلع  قبـسيف  عارذ  الإ  اهنيبو  هنيب  نوكي  ام  ىتح  ةنجلا  لهأ  لمعب  لمعيل  لجرلا  نإف  حورلا  هيف  خـفني  مث  ديعـس  مأ 
(. اهلخديف ةنجلا  لهأ  لمعب  لمعيف  باتكلا  هيلع  قبسيف  عارذ  الإ  اهنيبو  هنيب  نوكي  ام  ىتح  رانلا  لهأ  لمعب  لمعيل  لجرلا  نإو  اهلخديف  رانلا 

-2 ". كلذ لثم  ةغضم  نوكي  مث  كلذ  لثم  ةقلع  نوكي  مث  ةفطن  اموي  نيعبرأ  همأ  نطب  يف  عمجي  مكدحأ  نإ  هلوق ": ىنعم 

-3 ". حورلا هيف  خفني  مث  ديعس  مأ  يقشو  هقزرو  هلجأو  هلمع  بتكيف  تاملك  عبرأب  اكلم  هيلإ  هللا  ثعبي  مث  هلوق ": ىنعم 

-4 ". اهلخديف رانلا  لهأ  لمعب  لمعيف  باتكلا  هيلع  قبسيف  عارذ  الإ  اهنيبو  هنيب  نوكي  ام  ىتح  ةنجلا  لهأ  لمعب  لمعيل  لجرلا  نإف  هلوق ": ىنعم 

-5 ". اهلخديف ةنجلا  لهأ  لمعب  لمعيف  باتكلا  هيلع  قبسيف  عارذ  الإ  اهنيبو  هنيب  نوكي  ام  ىتح  رانلا  لهأ  لمعب  لمعيل  لجرلا  نإو  هلوق ": ىنعم 

-6. مالسلاو ةالصلا  هيلع  يبنلا  دهع  يف  هسفن  لتق  يذلا  برحلا  يف  عاجشلا  لجرلا  ةصق  ركذ 

هتوم7- دنع  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  يبنلا  دي  ىلع  ملسأ  يذلا  يدوهيلا  ىتفلا  ةصق  ركذ 

-8. ةدجس هلل  دجسي  ملو  اهيف  دهشتساو  دحأ  يف  ملسأ  يذلا  رفاكلا  لجرلا  ةصق  ركذ 

ناسنإلا9- قلخ  يف  هتردقو  هللا  ةمكح  ىلع  ليلد  الوأ : دوعسم : نب  هللا  دبع  ثيدح  دئاوف 

ةرورضلل10- موصعملا  ناسنإلا  لكأ  ةلأسم  ركذو  اهنينج ، طاقسإ  ةأرملل  زوجي  له 

حورلا11- خفن  دعب  طقسلا  نينجلاب  قلعتت  ماكحأ 

حورلا12- هيف  خفنت  ملو  قلخ  دق  اطقس  ناك  نإو  اهلمح  عضوب  لماحلا  ةأرملا  ةدع 

لمعلا13- اذاملف  ةدالولا  لبق  ابوتكم  لمعلا  ناك  اذإ  ةلأسم :

-14. ثيغم عم  ةريرب  ةصق  ركذو  بابحتسالل ، وأ  بوجولل  له  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  يبنلا  نع  دراولا  رمألا  نع  سانلا  لاؤس  ىلع  هيبنت 

38a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  2.07  ) ( 448  )  ( 231  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ملعلا قلح  رجأ  خياشملا  ةطرشأ  عمتسمل  لصحي  له 

؟2- ةكم دجاسم  عيمجل  ماع  وأ  ةبعكلا  دجسمب  صاخ  ةكم  يف  ةالصلا  ةفعاضم  له 

؟3- سجن وه  لهو  ءوضولا  ضقني  لهو  فاعرلاو  مدلا  مكح  ام 

؟.4- مكحلا امف  يلصي  الو  قساف  هنأ  عم  هحفاصأ  نأو  هنبا  ىلع  ملسأ  نأب  ينرمأي  يجوز 
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؟5- ةزانجلا ةالص  يف  ةريبكت  لك  دنع  نيديلا  عفر  مكح  ام 

لمعب6- لمعيف  باتكلا  هيلع  قبسيف  عارذ  الإ  اهنيبو  هنيب  نوكي  ام  ىتح  ةنجلا  لهأ  لمعب  لمعيل  لجرلا  نإو  ثيدحلا ": يف  ةفاسملا  انلمح  اذامل 
؟ لمعلا ىلإ  لجألا ال  ىلإ  اهلخديف "  رانلا  لهأ 

؟7- ليفكلا ةرسأ  عم  ةرمعلاو  جحلا  ءادأل  ةملسملا  ةمداخلا  باحطصا  زوجي  له 

؟8- ريرحلا نم  ةبسن  هيف  يذلا  بوثلل  لجرلا  سبل  مكح  ام 

؟9- ىمعألا سردملا  مامأ  نآرقلل  ةأرملا  ليترت  مكح  ام 

؟10- نيزتلا دصقل  ةيحللا  قلح  مكح  ام 

؟11- بذكلا اهيف  زوجي  يتلا  تالاحلا  يه  ام 

39a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  6.04  ) ( 500  )  ( 236  ) 

 :- تايوتحملا  

هتمظع1- نايبو  ميركلا  نآرقلا  لوح  مالكلا 

-2 " نيرذنملا نم  نوكتل  كبلق  ىلع  نيمألا . حورلا  هب  لزن  نيملاعلا . بر  ليزنتل  هنإو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

ةنامألاو3- ةوقلاب  ليربج  فصوو  نيمألا "  حورلا  هب  لزن  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-4 ". نيبم يبرع  ناسلب  نيرذنملا . نم  نوكتل  كبلق  ىلع  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

ضراعتلا5- اهرهاظ  يتلا  صوصنلا  نم  ملسملا  فقومو  ضقانت ، ميركلا  نآرقلا  يف  له 

هللا6- نمف  ةنـسح  نم  كباصأ  ام  ىلاعت ": هلوق  نيبو  هللا "  دنع  نم  لك  لق  كدنع  نم  هذه  اولوقي  ةئيـس  مهبـصت  نإو  ىلاعت ": هلوق  نيب  عمجلا 
 ". كسفن نمف  ةئيس  نم  كباصأ  امو 

-7 ". اقرز ةمايقلا  موي  نيمرجملا  رشحنو  ىلاعت ": هلوق  نيبو  هوجو "  دوستو  هوجو  ضيبت  موي  ةمايقلا ": موي  نع  ىلاعت  هلوق  نيب  عمجلا 

ةالصلاب8- اهنارتقا  نم  ةمكحلاو  مالسإلا ، نم  اهتبترم  الوأ : اهماكحأو : ةاكزلا  ىلع  مالكلا 

ةاكزلا9- مكح  ايناث :

ةاكزلا10- بجت  نم  ىلع  اثلاث :

باصنلاو11- ليلدلا  ركذ  عم  يلحلا  يف  ةاكزلا  بوجو  نايبو  ةضفلاو  بهذلا  1و2 -  ةاكزلا : اهيف  بجي  يتلا  لاومألا  اعبار :

ةيدقنلا12- قاروألا   - 3

ةراجتلا13- ضورع   - 4

بوبحلاو14- رامثلاو  ماعنألا   - 5

باـقرلا15- يفو  مهبولق  ةـفلؤملاو  اـهيلع  نيلماـعلاو  نيكاـسملاو  ءارقفلل  تاقدـصلا  اـمنإ  ىلاـعت ": هلوق  ريـسفتو  ةاـكزلا  فراـصم  اـسماخ :
 ". ميكح ميلع  هللاو  هللا  نم  ةضيرف  ليبسلا  نباو  هللا  ليبس  يفو  نيمراغلاو 

دجسملا16- ءانب  يف  ةاكزلا  فرص  ئزجي  ال 

نيكاسملاو17- ءارقفلا  1و2 - 

ةاكزلا18- ىلع  لماعلا   - 3

مهبولق19- ةفلؤملا   - 4

39b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.57  ) ( 437  )  ( 200  ) 

 :- تايوتحملا  

مأ ال.1- هموق  يف  اسأر  نوكي  نأ  مهبولق  ةفلؤملا  يف  طرتشي  له 

ريسألاو2- بتاكملاو ، قيقرلا ، ةثالث : مهو  باقرلا  يف   - 5

-3(. نيدملا  ) مراغلا  - 6

ةاكزلا4- نم  تيملا  نيد  ءاضق  زوجي  له 

نيدلا5- رمأ  يف  نواهتلا  نم  ريذحتلا 

هللا6- ليبس  يف  نودهاجملا  مهو  هللا  ليبس  يف   - 7

هللا7- هجو  هب  دصق  ام  لك  هللا  ليبس  يف  دارملا  لاق  نم  أطخ 

لبسلا8- هب  تعطقنا  يذلا  رفاسملا  وهو  ليبسلا  نبا   - 8

ريقفلا9- هيخأل  هتاكز  لجرلا  ءاطعإ  زوجي  له 

مراغلا10- هنبال  هتاكز  لجرلا  ءاطعإ  زوجي  له 

ريقفلا11- هنبال  هتاكز  لجرلا  ءاطعإ  زوجي  له 

ماحرألا12- ةلصل  ةاكزلاو  ةقفنلا  نيب  قرفلا 

40a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.89  ) ( 472  )  ( 208  ) 

 :- تايوتحملا  

ميركلا1- نآرقلا  لوح  ةشقانملا 

اهلئاسمو2- ةاكزلا  لوح  ةشقانملا 

ةالص3- نأو  ةروثأم ، ريغ  ةيعدأ  لامعتـسا  يف  اطارفإ  كانه  نأو  ةنـسب ، سيل  ناضمر  يف  تونقلا  ىلع  ةموادملا  نإ  لاق  نم  ىلع  مكقيلعت  ام 
؟ فقولا ىلع  اهانبم  ةدابع  اهنأ  عم  ةفيعض  اهيف  ةدراولا  ثيداحألا  لك  ناضمر  يف  ةعكر  نيرشع 

؟4- ةاكزلا بوجو  تقو  وأ  ءارشلا  تقو  ةراجتلا  ضورع  موقت  له 

؟.5- ةاكز اهيف  لهف  اهضعب  رجؤيو  اهضعب  نكسي  ةرامع  كلمي  صخش 

؟6- مومأملل ةحتافلا  ةروس  ةءارق  مكح  ام 

؟7- حيوارتلا ةالص  يف  مامإلا  عم  فارصنالا  دريو  ليللا  رخآ  يف  راتيإلا  ديري  نميف  لمعلا  ام 

؟ 8- اريقف هنوكل  اهيلح  ةاكز  نم  اهجوز  ةأرملا  يطعت  لهو  هتجوز  يلح  كزي  ملو  تاونس  رشع  هيلع  ىضم  لجر  يف  مكحلا  ام 

40b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.90  ) ( 486  )  ( 212  ) 

 :- تايوتحملا  
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 :- تايوتحملا  

؟1- ناضمر ءانثأ  يف  لحكلاو  فنألا  ةرطقو  خاخبلا  مادختسا  مكح  ام 

؟.2- ةالصلا يف  مامإلل  مومأملا  ةعباتم  مكح  ام 

؟3- اهتيمنت ضرغل  ةاكزلا  لاومأ  رامثتسا  مكح  ام 

؟.)4- ةالصلا كرات  مكح   ) انايحأ اهكرتي  دقو  ةالصلاب  انواهتم  ناك  نمل  ةاكزلا  عفد  مكح  ام 

؟.5- نآرقلاب فلحلا  مكح  ام 

؟ 6- ةعمجلاو رهظلا  نيب  يتللا  قورفلاو  ةعمجلا  ةالص  ىلإ  رصعلا  ةالص  عمج  مكح  ام 

41a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  0.92  ) ( 386  )  ( 193  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ةعمجلا ةالص  ىلإ  رصعلا  ةالص  عمج  مكح  ام 

؟ 2- رافكلا ديلقت  مدع  ىلع  خيشلا  هيبنتو  ةأرملل  ةبسنلاب  نولطنبلاو  ليوارسلا  سبل  مكح  ام 

42a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.77  ) ( 419  )  ( 224  ) 

 :- تايوتحملا  

هموقو1- نوعرف  عم  مالسلا  هيلع  ىسوم  هللا  يبن  ةصق 

-2 ". ةيآ كفلخ  نمل  نوكتل  كندبب  كيجنن  مويلاف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

برضا3- نأ  ىسوم  ىلإ  انيحوأف  نيدهيـس . يبر  يعم  نإ  الك  لاق  نوكردمل . انإ  ىـسوم  باحـصأ  لاق  ناعمجلا  ءارت  املف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 
 ". ميظعلا دوطلاك  قرف  لك  ناكف  قلفناف  رحبلا  كاصعب 

ثداوحو4- دئاوف  نم  اهيف  عقو  امو  ةيبيدحلا  حلص  يف  قيدصلا  ركب  يبأ  تابث 

هنبذعأل5- نيبئاغلا  نم  ناك  مأ  دهدهلا  ىرأ  يل ال  ام  لاقف  ريطلا  دقفتو  ىلاعت ": هلوق  ريـسفتو  دهدهلا  عم  مالـسلا  هيلع  ناميلـس  هللا  يبن  ةصق 
بولسألا نايبو  نيقي "  أبنب  أبـس  نم  تئجو  هب  طحت  مل  امب  تطحأ  لاقف  ديعب  ريغ  ثكمف  نيبم . ناطلـسب  ينيتأيل  وأ  هنحبذأل  وأ  اديدش  اباذع 

مالكلا يف  نسحلا 

ةوعدلا6- يف  ةمكحلاو  قفرلا  ةيمهأ  نايب 

؟7- اهيف صخ  امو  ناضمر  نم  رخاوألا  رشعلا  لوح  مالكلا 

؟.8- مسإلا اذهب  ردقلا  ةليل  تيمس  اذامل 

؟9- رشعلا يلايل  يف  ةلقنتم  ردقلا  ةليل 

42b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.33  ) ( 406  )  ( 208  ) 
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 :- تايوتحملا  

نيرشعلاو1- عباسلا  ةليلب  ردقلا  ةليل  نيعتت  ال 

-2. ردقلا ةليل  تامالع 

فاكتعإلا3- طورش  هناكمو . ةياهنو  ةيادب  هتقوو  هفيرعت  ناضمر : نم  رخاوألا  رشعلا  يف  فاكتعإلا  ىلع  مالكلا 

ةجاحو4- اسحو  اعرش  هنم  دبال  ام  الإ  هفكتعم  نم  فكتعملا  جورخ  زوجي  ال 

اهرادقمو5- اهلضف  رطفلا : ةاكز  ىلع  مالكلا 

ناضمر6- رهش  ةياهن  دنع  ريبكتلا  ىلع  مالكلا 

خيشلاب7- ةنيدملا  لهأ  بيحرت 

؟8- ردب ةوزغب  الافتحا  ناضمر  نم  رشع  نماثلاو  رشع  عباسلا  يموي  يف  ءادهشلا  روبق  ىلإ  ةفلتخم  دالب  نم  سانلا  ضعب  مودق  مكح  ام 

؟9- مدآ ةروص  ىلع  ةنجلا  نولخدي  نيملسملا  دالوأ  له 

؟10- دهشتي ىتمو  تاعكر  عستب  رتوأ  هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  تبث  له 

؟11- ةاكزلا نم  كلذ  باستحاو  نيدملا  ءاربإ  زوجي  له 

ىتح12- هتروص  يه  امو  باجحلا  مكح  ام   ) همأ ةعاط  هيلع  بجي  لهف  اهـضفرت  همأ  نكلو  يعرـشلا  باجحلل  ةـسبال  ةـنيدتم  ةأرماب  جوزتم  لجر 
؟.) ايعرش نوكي 

43a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  2.03  ) ( 408  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

يه1- امو  باجحلا  مكح  ام   ) همأ ةعاط  هيلع  بجي  لهف  اهـضفرت  همأ  نكلو  يعرـشلا  باجحلل  ةسبال  ةنيدتم  ةأرماب  جوزتم  لجر  لاؤسلا : ةمتت 
؟.) ايعرش نوكي  ىتح  هتروص 

؟2- ءاملعلا روهمج  لوق  راتخي  مأ  ةعبرألا  بهاذملا  نم  بهذم  ذاختا  ملسملا  ىلع  مزلي  له 

؟3- ةربقملا يف  ةظعوملا  يف  مكيأر  ام 

؟4- ةاكزلا يف  بهذلا  باصن  ديدحت  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  تبث  له 

؟5- دوسألاب ةأرملا  رعش  غبص  مكح  ام 

؟6- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربقل  ءاسنلا  ةرايز  مكح  ام 

؟.7- ةزانجلا ةالص  يف  ةريبكت  لك  دنع  نيديلا  عفر  مكح  ام 

بتكي8- هنإف  اهبابسأ  لمعي  ملو  اهب  مه  نمو  الماك ، لمعلا  رجأ  هل  بتكي  هنإف  ببسلا  ذاختا  عم  اهلمعي  ملو  ةنسحب  مه  نم  لوح  حيـضوتلا  وجرن 
. طقف ةينلا  رجأ  هل 

44a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.85  ) ( 452  )  ( 238  ) 

 :- تايوتحملا  
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-1 ". بابلألا اولوأ  ركذتيلو  هتايآ  اوربديل  كرابم  كيلإ  هانلزنأ  باتك  ىلاعت ": هلوق  ىنعمو  ميركلا  نآرقلا  لضف  ىلع  مالكلا 

ميركلا2- نآرقلا  ريسفتو  ربدت  ةيفيك 

ريسفتلا3- بتك  يف  رظنلا  مث  هيناعم  جارختساو  نآرقلا  ربدت  ىلع  ثحلاو  ريسفتلا  بتك  لضفأ 

-4 ". قراطلاو ءامسلاو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم  قراطلا : ةروس  ريسفت  لوح  ةشقانملا 

لاثملا5- عم  نيعباتلا  مث  ةباحصلا  ريسفت  مث  ةنسلاب  هريسفت  مث  نآرقلاب  نآرقلا  ريسفت  الوأ  ريسفتلا  يف  عجرملا  ةيريسفت : ةدعاق 

بلقلا6- ريهطتب  ةيانعلاو  رئارسلا "  ىلبت  موي  ىلاعت ": هلوق  لوح  ةشقانملا 

مدلا7- نول  نوللا  ةمايقلا  موي  ءاج  الإ  هليبس  يف  ملكي  نمب  ملعأ  هللاو  هللا  ليبس  يف  ملكي  مولكم  نم  ام  ملـسو ": هيلع  هللا  ىلـص  هلوق  ىنعم 
ديهش ةكرعملا  يف  لتق  نميف  لاقي  الو  كسملا "  حير  حيرلاو 

-8 ". عدصلا تاذ  ضرألاو  عجرلا  تاذ  ءامسلاو  ىلاعت ": هلوق  لوح  ةشقانملا 

-9 " اديك ديكأو  اديك  نوديكي  مهنإ  ىلاعت ": هلوق  لوح  ةشقانملا 

رانلا10- يف  يقلأ  امل  مالسلا  هيلع  ميهاربإ  ةصقو  هل  هللا  داك  فيكو  ليئارسإ  ينبب  هديكو  نوعرف  عم  مالسلا  هيلع  ىسوم  ةصق  ركذ 

-11 " اديور مهلهمأ  نيرفاكلا  لهمف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-12 ". رثاكتلا مكاهلأ  ىلاعت ": لاق  رثاكتلا  مكاهلأ  ةروس  ريسفت 

-13 ". رباقملا مترز  ىتح  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

تام14- نمل  ريخألا  هاوثم  ىلإ  لقن  نالف  ةملك : أطخ  نايب 

-15. روبقلا ةرايز  مكح 

44b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.14  ) ( 409  )  ( 229  ) 

 :- تايوتحملا  

روبقلا1- ةرايز  نم  ةمكحلا 

مهلاؤسو2- تاومألا  ءاعد  مكح 

هنم3- ةعافشلا  بلطو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ءاعد  مكح 

يلولا4- ربق  دنع  ءاعدلا  ةباجإ  لوصح  يهو  نييروبقلا  ةهبش  نع  باوجلا 

مهل5- ديصلا  ليهستب  مهمارحإ  ةلاح  يف  ةباحصلل  هللا  ءالتبا 

تبسلا6- باحصأ  ةصق 

لاومألا7- يف  رثاكتلا  مكح 

رحبلا8- يف  هنفد  ةيفيكو  رحبلا  يف  وأ  ربلا  يف  ءاوس  تيملا  نفد  مكح 

-9 ". نوملعت فوس  الك  مث  نوملعت . فوس  الك  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-10 ". ميحجلا نورتل  نيقيلا . ملع  نوملعت  ول  الك  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-11 ". ميعنلا نع  ذئموي  نلأستل  مث  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

؟12- امئاق برشلا  مكح  ام 

؟." 13- ديهش نوطبملاو  ديهش  قيرغلاو  ديهش  ةكرعملا  ليتق  ملسو ": هيلع  هللا  ىلص  هلوق  ىنعم  ام 

؟" 14- رهدلا انأو  رهدلا  بسي  مدآ  نبا  ينيذؤي  ثيدحلا ": هيجوت  فيكو  هللا  ءامسأ  نم  رهدلا  له 
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45a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.24  ) ( 457  )  ( 246  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ىرخأ ةأرما  اهيلع  جوزتي  نأ  دارأ  اذإ  اهجوز  نم  قالطلا  بلط  ةأرمال  زوجي  له 

؟2- ةزانجلا ةالص  يف  تاومألل  ءاعدلا  يف  طارتشالا  مكح  ام 

؟." 3- اهدراو الإ  مكنم  نإو  ىلاعت ": هلوق  يف  دورولا  ىنعم  ام 

؟ 4- دوسألا ريغ  ناولألا  ةفلتخملا  غابصألاب  ةأرملا  رعش  غبص  مكح  ام 

؟5- يعرشلا رمألاو  ينوكلا  رمألا  نيب  قرفلا  ام 

؟6- نالف ىلع  مث  هللا  ىلع  تلكوت  لاق  نم  مكح  ام 

؟7- ءانثتسا كانه  نأ  مأ  داوسلاب  غبصلا  مدع  ىلع  ةيعطق  ةلالد  لدي  له  داوسلا "  هوبنجو  بيشلا  اذه  اوريغ  ثيدح ": له 

؟8- اهريغو ةجوزتملا  نيب  قرف  كانه  لهو  نيلجرلاو  نيديلا  يف  رعشلا  ةلازإ  ةأرملل  زوجي  له 

؟9- هب لمعلا  كرتيو  تباثلا  ثيدحلاب  هملع  عم  نيعم  صخش  وأ  بهذم  نم  الإ  ينيد  ذخآ  انأ ال  لوقي  نم  رفكب  مكحي  له 

؟10- نآرقلا أرقي  يذلا  نمؤملا  ثيدح  يف  ةجرتألا  ىنعم  ام 

؟.11- نفدلا نم  غارفلا  دعب  ةلبقلا  البقتسم  ءاعدلاب  نيديلا  عفر  عرشي  له 

؟12- اهعم ةرمتسم  ةداعلا  نوك  لاح  نيعباتتم  نيرهش  مايصل  ةبسنلاب  أطخ  لتق  تلتق  اذإ  ةأرملا  لعفت  اذام 

؟.13- نيميقم ةعامجب  رفاسملا  ةمامإ  مكح  ام 

؟14- لضفألا وه  امو  لفن  مايص  امئاص  ناك  نمل  ةوعدلا  ةباجإ  بجي  له 

؟15- ةرايزلا دنع  عورشملا  وه  امو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربق  ةرايز  راركت  مكح  ام 

؟16- مهذيوعت يف  ةنسلا  امو  لافطألل ، زرح  يف  نآرقلا  نم  تايآ  قيلعت  زوجي  له 

؟17- هلعف زوجي  لهف  ةيناث  ةعامج  سانلاب  ىلصو  ةالصلا  ماقأف  ريخألا  دهشتلا  يف  مامإلاو  دجسملل  رضح  لجر 

؟18- رصبلا ضغ  ىلع  نيعت  يتلا  لئاسولا  يه  ام 

؟." 19- ماصخلا دلأ  وهو  هبلق  يف  ام  ىلع  هللا  دهشيو  ايندلا  ةايحلا  يف  هلوق  كبجعي  نم  سانلا  نمو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت  ام 

؟20- ةمدقملا يف  وهو  طئاح  ربقلا  نيبو  هنيب  دجسم  يف  ةالصلا  زوجت  له 

هللا21- ةيعم  لوح  حيضوتلا  وجرن 

؟22- رفكلاو يداقتعالا  قافنلا  نيب  قرفلا  ام 

؟23- ىثنألاو ركذلل  ماع  وأ  ركذلاب  صاخ  دولوملا  سأر  قلح  له 

؟24- اهجوزل ةأرملا  نيزت  طباض  ام 

؟25- مهعم رصقي  وأ  متي  لهف  نولصي  نيميقم  اسانأ  دجوو  ةالصلل  لخد  اذإ  رفاسملا  لعفي  فيك 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يوبنلا مرحلا  ىواتف 

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

45b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  1.67  ) ( 437  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ةضيرفلا دعب  ةنسلا  ةالص  يف  ناكملا  رييغت  يف  لضف  كانه  له 

؟." 2- قيحس ناكم  يف  حيرلا  هب  يوهت  وأ  ريطلا  هفطختف  ءامسلا  نم  رخ  امنأكف  هللاب  كرشي  نمو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم  ام 

؟3- كلذ يف  بتكلاو  هبلط  ةيادب  يف  هل  مكتحيصن  يه  امو  ملعلا  بلط  يف  ليصأتلا  ىنعم  ام 

؟4- هيلع دري  فيكف  ملسملا  ريغ  ملس  اذإ 

؟5- ببس نود  ىرخأ  ةأرما  نم  جاوزلل  عبرألا  نم  ةدحاو  قالط  ديريو  ءاسن  عبرأ  نم  جوزتم  لام  بحاص  لجر  كانه 

؟6- رثوكلا ضوح  نم  مهنوقسي  مث  هيلع  اورمي  ىتح  طارصلا  ىلع  مهيدلاو  يديأب  نوذخأي  راغص  مهو  اوتام  نيذلا  نيملسملا  دالوأ  نأ  حيحص  له 

46a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.03  ) ( 424  )  ( 219  ) 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 13ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  136ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 151نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
151

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
282

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
68987
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
106

راوزلا لجس 
25
ةيمقرلا ةبتكملا 

133
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

 :- تايوتحملا  

ىمظعلا1- ةعافشلا  ثيدح  ةمتت 

وحنلا2- يف  ةدعاق  نايبو  ىوآف "  اميتي  كدجي  ملأ  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ةيادهلا3- ماسقأ  نايبو  ىدهف "  الاض  كدجوو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-4 " ىنغأف الئاع  كدجوو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ريسفتلا5- يف  ةدعاق  نايبو  رهنت "  الف  لئاسلا  امأو  رهقت . الف  ميتيلا  امأف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ءاوتسالا6- يف  كلام  مامإلا  رثأ  ركذ 

ةديقعلا7- لاجم  يف  ملعلا  ةبلطل  ةحيصن 

-8 ". ثدحف كبر  ةمعنب  امأو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-9 ". كركذ كل  انعفرو  كرهظ . ضقنأ  يذلا  كرزو . كنع  انعضوو  كردص . كل  حرشن  ملأ  ىلاعت ": لاق  حارشنالا  ةروس  ريسفت 

-10 ". ارسي رسعلا  عم  نإ  ارسي  رسعلا  عم  نإف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-11 ". بغراف كبر  ىلإو  بصناف . تغرف  اذإف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

46b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( 471  )  ( 253  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ىحضلا ةروس  ريسفت 

-2 ". ىجس اذإ  ليللاو  ىحضلاو . ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

هقلخب3- هللا  مسقي  فيك  وهو  لاكشإ  نع  باوجلا 

مالسلا4- هيلع  ليعامسإ  حبذب  هللا  هرمأ  امل  مالسلا  هيلع  ميهاربإ  ةصق 

ملسو5- هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  يمسي  نم  أطخو  ةبحملا  نم  ىلعأ  ةلخلا  نأو  ملسو ، امهيلع  هللا  ىلـص  دمحمو  ميهاربإب  ةصتخم  ةلخلا  نأ  نايب 
هللا بيبحب 

هقلخب6- هفلح  نم  ةمكحلاو  ءاشي  ام  لعفي  هللا  نأ  نايبو  هللا ، ريغب  فلحلا  مكح 

-7 ". ىلق امو  كبر  كعدو  ام  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-8 ". ىلوألا نم  كل  ريخ  ةرخآللو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-9 ". رفاكلا ةنجو  نمؤملا  نجس  ايندلا  ثيدح ": لوح  يدوهيلا  عم  رجح  نبا  ظفاحلا  ةصق 

ءيش10- لكل  مالسإلا  لومش  لوح  ينارصنلا  ملاعلا  عم  ملسملا  ملاعلا  ةصق 

-11 ". ىضرتف كبر  كيطعي  فوسلو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

هرمأ12- لوأ  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  رقفو  ةجاح  نايب 

دومحملا13- ماقملا  وهو  قئالخلا  عيمجل  ةمايقلا  موي  ىمظعلا  ةعافشلا  نايب 

47a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.62  ) ( 424  )  ( 254  ) 
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0

0
تاحفصلا يلامجإ 

69536

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 5ريغ 
3ابوروأ
2تارامإلا

19نيصلا
2ايناملأ
2يتوبيج

1كرامنادلا
9رئازجلا

7رصم
16اسنرف

ةدحتملا 3ةكلمملا 
1نيطسلف
3قارعلا

1ناريا
4ندرألا

1ناتسخازاك
3ايبيل

9برغملا

 :- تايوتحملا  

امك1- ينم  اهلبقتو  ارزو  ينع  اهب  عضو  ارخذ  كدنع  يل  اهلعجاو  ارجأ  كدنع  اهب  يل  بتكا  مهللا  ةوالتلا ":  دوجـس  يف  ءاعدلا  اذـه  يف  مكيأر  ام 
؟ . دوجسلا مئازع  نم  ةدجس ص  لهو  دواد ،"  كدبع  نم  اهتلبقت 

؟.2- ةساردلا ةجحب  جاوزلا  نم  هعنمي  يذلا  هدلاو  يصعي  نأ  دلولل  زوجي  له 

خيشلا3- نم  تابلط  ركذ 

ليثمتلا4- عم  معألا  توبث  ىلع  لدي  صخألا  يفن  نأ  ةدعاقلا : هذه  حيضوت  وجرن 

؟5- كلذ يف  عورشملا  وه  امو  بلوللا  عضوو  لمحلا  عنم  بوبح  يطاعت  مكحام 

؟.6- حاوبلا رفكلا  طباوض  يه  ام 

؟7- مالسلا ةالصلا و  لضفأ  اهنكاس  ىلع  ةنيدملا :  يف  لاقي  نأ  زوجي  له 

؟8- طق بءاثتي  مل  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  حيحص  لهو  بواثتلا ، دنع  ناطيشلا  نم  هللاب  ةذاعتسالا  عرشي  له 

؟9- ءاسنلاو مراحملا  دنع  اهردص  لماك  ةأرملا  راهظإ  مكح  ام 

؟10- رتاس عضي  مل  يذلا  يلصملا  مامأ  نم  ناسنإلا  رورم  مكح  ام 

؟11- نيعم تقو  ةراختسالا  ةالصل  له 

؟12- هتجوز نع  جوزلا  بايغ  يف  اعرش  ةددحملا  ةدملا  ام 

؟)13- ناطيشلل جرفلا  اولعجت  الو  للخلا  اودس  : ) ملسو هيلع  هللا  ىلص  هلوق  ريسفت  ام 

؟.14- رتولا ةالصل  تقو  رخآ  وه  ام 

؟15- ةبوت سفنلا  لتاقل  له 

؟"...16- امهرأ مل  رانلا  لهأ  نم  نافنص  ثيدح ": يف  لخدي  اهجوز  مامأ  نولطنبلاو  قيضلاو  فافشلل  ةأرملا  سبل  له 

؟17- فحصملا برو  ظفللا : اذهب  فلحلا  مكح  ام 

؟ 18- هللا ال ه  ركب : يبأ  لوقك  مسقلا  فورح  نم  ءاهلا  فرح  له 

؟19- ناوضرب ةنجلا  نزاخ  ةيمست  تبث  له 

؟20- حيحص اهجاوز  لهف  اهنع  ضار  ريغ  اهدلاوو  تجوزت  تنب 

47b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  1.90  ) ( 395  )  ( 216  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ءاوتسالاك ةيلعفلا  تافصلاو  هجولاك  ةيتاذلا  هللا  تافصب  فلحلا  زوجي  له 

؟." 2- ناخد يهو  ءامسلا  ىلإ  ىوتسا  مث  ىلاعت ": هلوق  ريسفت  ام 

؟3- اهتاقيدص ضعب  ةرايزو  دجسملا  ىلإ  جورخلا  نم  هتجوز  عنمي  نأ  جوزلل  زوجي  له 

؟}4- ةيوبنلا ةنيدملا  وه  حيحصلا  ظفللا  نأ  ىلع  خيشلا  هيبنت  باوجلا {  امف  اهيف  ثبخلا  دجن  نكلو  اهثبخ  يفنت  ةرونملا  ةنيدملا  نأ  درو 

-5? لعفأ اذامف  ةالصلا  يف  نواهتيو  زافلتلا  لخدأو  نخدي  راص  جاوزلا  دعب  نكلو  ميقتسم  لجرب  يتنبا  تجوز 

-6? سأرلا ىلع  هعضوو  فحصملا  ليبقت  زوجي  له 

48a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 
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1نيطسلف
2اينامور
1ايسور

13ةيدوعسلا
2سنوت
40اكيرمأ
1نميلا

ًايلاح 151نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2043072

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109457680

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475675

راوزلا لجس 
107528

ةيمقرلا ةبتكملا 
738155

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

114268228

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  1.65  ) ( 503  )  ( 222  ) 

 :- تايوتحملا  

-1? اهمع دالوأ  نذإب  الإ  ةاتفلا  جوزتت  نأ ال  زوجي  له 

-2 ? ىلب ىتوملا :  ييحي  نأ  ىلع  رداقب  كلذ  سيلأ  مامإلا  لوق  دنع  مومأملا  لوق  عرشي  له 

مهل3- ةقفن  لاسرإ  نود  يدلب  يف  يلفطو  يتجوز  كرتو  ملعلا  بلطل  ثوكملا  يف  تبغر  نكلو  قفوأ  ملو  قزرلا  بلطل  دـلبلا  اذـه  ىلإ  تئج 
? كلذ زوجي  لهف  مهيلع  قفني  يخأ  نأ  املع 

؟4- ةرافك وأ  ءاضق  هيلع  لهف  رطفأ  اذإو  هب  ءافولا  هيلع  بجي  لهف  امئاد  سيمخلاو  نينثإلا  مايص  رذن  صخش 

؟ 5- امهئانبأل ةأرملا  نافصي  امهنأ  ريثك  نبا  لاق  امك  له  رونلا  ةروس  يف  مراحملا  ةيآ  يف  لاخلاو  معلا  هللا  ركذي  مل  اذامل 

؟ 6- هللا ريغب  مسقلا  نم  يرمعل  لوق  له 

48b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.21  ) ( 496  )  ( 230  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ". نومصتخت مكبر  دنع  ةمايقلا  موي  مكنإ  مث  نوتيم . مهنإو  تيم  كنإ  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

ةلاسرلاب2- زاتمي  هنكلو  رشب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  نأ  نايب 

اهيف3- ركب  يبأ  تابثو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةافو  ةصق 

-4. يح ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأ  لاق  نم  لالض  نايب 

ثداوحو5- دئاوف  نم  اهيف  عقو  امو  ةيبيدحلا  حلص  يف  ركب  يبأ  تابث  ركذو  مهتبثأو ، ابلق  ةباحصلا  ىوقأ  ركب  ابأ  نأ  نايب 

ملسو6- هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  توم  يف  ركب  يبأ  تابث 

-7. مورلا وزغل  ةماسأ  شيج  ذيفنت  يف  ركب  يبأ  تابث 

ةاكزلا8- يعنام  لاتق  يف  ركب  يبأ  تابث 

؟9- ةزانجلا ةالص  يف  فصلا  فلخ  ادرفنم  ىلص  نم  مكح  ام 

؟10- رجألا ىلع  لوصحلل  نفدلا  يف  ةكراشملاو  اهنم  برقلاب  يشملا  ةزانجلا  عابتا  يف  مزلي  له 

؟11- ةأرملا رعش  صق  مكح  ام 

؟." 12- ميلأ باذع  نم  هقذن  ملظب  داحلإب  هيف  دري  نمو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم  ام 

؟." 13- يءادر ةمظعلاو  يرازإ  ءايربكلا  ثيدحلا ": ىنعم  ام 

؟14- مهل ارهن  ربتعي  كلذ  نم  مهعنم  لهو  دجسملا  يف  لوستلا  مكح  ام 

؟.15- قافنإلا مدع  لجأ  نم  شارفلا  نم  اهجوز  ةجوزلا  عنم  مكح  ام 

؟16- هتجوزل جوزلا  ىلع  بجت  يتلا  ةقفنلا  طباض  ام 

ةمايقلا17- موي  ىلإ  اهب  لمع  نم  رجأو  اهرجأ  هلف  ةنسح  ةنس  مالسإلا  يف  نس  نم  ثيدحب ": الالدتسا  ةئيسو  ةنـسح  ىلإ  عدبلا  ميـسقت  زوجي  له 
؟."  ةئيس ةنس  مالسإلا  يف  نس  نمو 

؟." 18- اثدح اهيف  ثدحأ  نم  روث  ىلإ  ريع  نيب  ام  مرح  ةنيدملا  ثيدحلا ": يف  ثدحلا  ىنعم  ام 

49a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.14  ) ( 459  )  ( 226  ) 

 :- تايوتحملا  

كنارفغ1- بارعإ  ةيفيكو  ريصملا "  كيلإو  انبر  كنارفغ  ىلاعت " : لاق  ةرقبلا  ةروس  رخاوأ  ريسفت  لوح  ةشقانملا 

-2 ". اهعسو الإ  اسفن  هللا  فلكي  ال  ىلاعت ": هلوق  لوح  ةشقانملا 

هتقان3- هتصقو  يذلا  مرحملا  ةصق  دئاوف  ركذو  ةنسح ، هل  بتكت  ةنسحلاب  مه  نم  لك  له 

ةئيس4- هيلع  بتكت  ةئيسلاب  مه  نم  لك  له 

لهجلاب5- ةعيرـشلا  ةذـخاؤم  مدـع  نايبو  أطخلاو ، نايـسنلا  نيب  قرفلاو  انئطخأ "  وأ  انيـسن  نإ  انذـخاؤت  انبر ال  ىلاـعت ": هلوق  لوح  ةـشقانملا 
ةلثمألا عم  نايسنلاو 

ةلثمألا6- عم  ةيدف  الو  ةرافك  الو  هيلع  مثإ  الف  ايسان  وأ  الهاج  امرحم  لعف  نم  لك  ةدعاق :

ةنجلا7- نم  هجرخأو  نايسنلاب  هللا  هذخآ  دقف  امزع "  هل  دجن  ملو  يسنف  مدآ  ىلإ  اندهع  دقلو  ىلاعت ": هلوق  نع  باوجلا 

-8 ". ميحر فوؤر  نينمؤملاب  مكيلع  صيرح  متنع  ام  هيلع  زيزع  مكسفنأ  نم  لوسر  مكءاج  دقل  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-9. هتمأب ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةمحر  ةلثمأ  ركذ  عم  متنع "  ام  هيلع  زيزع  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-10 ". مكيلع صيرح  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-11 ". ميحر فوؤر  نينمؤملاب  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-12 " اولوت نإف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

49b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.39  ) ( 452  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ". هللا يبسح  لقف  اولوت  نإف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-2 " نينمؤملا نم  كعبت  نمو  هللا  كبسح  يبنلا  اهيأ  اي  ىلاعت ": هلوق  نيبو  ةيآلا  هذه  نيب  عمجلا 

-3. دوجوم هلإ  ريدقت ال  أطخ  نايبو  وه "  الإ  هلإ  ال  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-4. لكاوتلاو لكوتلا  نيب  قرفلاو  بابسألاب ، ذخألا  لكوتلا  نمو  تلكوت "  هيلع  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-5 ". اناطب حورتو  اصامخ  ودغت  ريطلا  قزري  امك  مكقزرل  هلكوت  قح  هللا  ىلع  نولكوتت  مكنأ  ول  ثيدح ": حرش 

-6. ةيودألاب جالعلا  هلاثمو  ةيردقو  ةيعرش  ىلإ  بابسألا  ماسقأ 

شرعلا7- ىلع  هللا  ءاوتسا  تابثإو  ميظعلا "  شرعلا  بر  وهو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ءاوتسالا8- يف  كلام  مامإلا  رثأ  حرش 

50a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.38  ) ( 609  )  ( 227  ) 
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 :- تايوتحملا  

هللا1- تافص  ةيفيك  نع  لاؤسلا  كرت  ةنسلا  لهأ  ةديقع  نم 

؟2- اهنم لكألا  زوجي  لهو  ةاشلا  حبذ  دنع  ةيمستلا  كرت  مكح  ام 

؟3- ءوضو نودب  اهالص  ةالص  يف  نايسنلاب  ناسنإلا  رذعي  له 

؟4- روبقلل ءاسنلا  ةرايز  مكح  ام 

؟5- مكحلا اذهب  ًالهاج  فصلا  فلخ  ادرفنم  ىلص  نم  مكح  ام 

؟6- نيدهاشلاو ةجوزلا  يلوو  ليكولا  روضح  يفكي  لهف  جاوزلا  مامتإ  يف  الجر  لكوف  رفسلا  عطتسي  ملو  دلبلا  جراخ  جاوزلا  لجرلا  دارأ  اذإ 

؟." 7- لكوتلا نم  ءرب  دقف  ىقرتسا  وأ  ىوتكا  نم  ملسو ": هيلع  هللا  ىلص  هلوق  ىنعم  ام 

؟8- ليبسلا رانم  باتكل  احرش  ربتعي  بلاطملا  لينل  بلاطلا  ليلد  باتك  له 

؟." 9- توقي نم  عيضي  نأ  امثإ  ءرملاب  ىفك  ملسو ": هيلع  هللا  ىلص  هلوق  ىنعم  ام 

؟10- باجحلا سبلب  اهمزلي  لهف  ةيباتكب  جوزت  نم 

؟11- نزولا فيفختل  ةيلمع  ءارجإ  زوجي  له 

؟12- ةيبنجألا ةأرملا  مجحي  نأ  لجرلل  زوجي  لهو  ءاسنلل  ةماجحلا  يف  مكيأر  ام 

؟13- جاوزلا تابسانم  ريغ  يف  فدلاب  ةيمالسإلا  ديشانألا  عامس  ءاسنلل  زوجي  له 

؟14- ةفظوم تناك  اذإ  هتجوز  بتار  نم  ذخألا  جوزلل  زوجي  لهو  ةينغ ، تناك  اذإ  اهيلع  ةقفنلاب  اهجوز  بلاطت  نأ  ةجوزلل  زوجي  له 

؟15- بيبانألا لافطأ  ةيلمع  ءارجإ  يف  مكيأر  ام 

؟16- لعفت فيكف  مدلا  عطقني  ملو  نيعبرألا  ىلع  تداز  اذإو  ةنيعم ، ةدم  سافنلل  له 

؟.17- ةحيصنلا لبقي  ملو  هتيب  يف  شدلا  لخدأ  يذلا  هيخأل  خألا  رجه  زوجي  له 

50b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  1.85  ) ( 420  )  ( 222  ) 

 :- تايوتحملا  

ملـسو1- هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأو  ادجـسم "  مهيلع  نذختنل  ىلاعت ": هلوقب  دجاسم  روبقلا  ذاختا  ىلع  نيزيجملا  لالدتـسا  ىلع  باوجلا  فيك 
؟ هدجسم ىلإ  لخدأ  مث  هترجح  يف  نفد 

؟ 2- بيبط دنع  فشكت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

؟3- جوزلا مأ  بحت  تناك ال  اذإ  ةجوزلا  عم  لماعتلا  فيك 

؟ ." 4- نيدباعلا لوأ  انأف  دلو  نمحرلل  ناك  نإ  لق  ىلاعت ": هلوق  ريسفت  ام 

؟." 5- نطابلاو رهاظلاو  رخآلاو  لوألا  وه  ىلاعت ": هلوق  ريسفت  ام 

؟6- ةليوط تناك  نإو  ىتح  ةيحللا  نم  ذخألا  زوجي  له 

جربتلا7- نع  ءاسنلل  ةحيصن 

؟8- ةمئألا فالخ  نم  ةمألا  فقوم  ام 

؟9- دالوأ هعمو  حاكن  دقع  نودب  ةأرما  نم  اجوزتم  ناكو  ملسأف  ارفاك  ناك  نم  مكح  ام 

؟10- تاركنملا اهيف  يتلا  حارفألا  روصق  ىلإ  يمأ  ذخآ  نأ  يل  زوجي  له 

؟11- لعفي اذامف  ءاشعلا  ةالص  نوديريو  برغملا  اولص  دقو  نوعمجي  سانلا  دجوو  برغملا  ةالص  ديري  دجسملا  لجرلا  لخد  اذإ 
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51a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.74  ) ( 497  )  ( 224  ) 

 :- تايوتحملا  

ةحتافلا1- نم  ةيآ  يه  لهو  ةروس  لك  نم  ةيآ  ةلمسبلا  لهو  ناخدلا  ةروس  ريسفت 

اهنم2- ةمكحلاو  ىنعم  فورحلا  هذهل  لهو  ح م "  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-3 ". نيبملا باتكلاو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-4. اعيمج نيينعملا  ىلع  لمحتف  حجرم  الو  ةافانم  امهنيب  سيلو  ءاوسلا  ىلع  نيينعم  لمتحت  ةيآ  لك  ريسفتلا : يف  ةدعاق 

-5 ". نيرذنم انك  انإ  ةكرابم  ةليل  يف  هانلزنأ  انإ  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

هتباتكو6- هللا  ريدقت  عاونأ  نايبو  ميكح "  رمأ  لك  قرفي  اهيف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-7 ". نيلسرم انك  انإ  اندنع  نم  ارمأ  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

عيمسلا8- هللا  مسا  ىلع  مالكلاو  ميلعلا "  عيمسلا  وه  هنإ  كبر  نم  ةمحر  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-9. راهظلا ماكحأ  نايبو  اهجوز ، اهرهاظ  يتلا  ةلداجملا  ةأرملا  ةصق 

ميلعلا10- هللا  مسا  ىلع  مالكلا 

ةـصق11- نيلوألا "  مكءابآ  برو  مكبر  تيميو  ييحي  وه  ـالإ  هلإ  ـال  نينقوم . متنك  نإ  اـمهنيب  اـمو  ضرـألاو  تاوامـسلا  بر  ىلاـعت ": هلوق  ىنعم 
رفاكلا كلملا  عم  مالسلا  هيلع  ميهاربإ  ةلداجم 

اهفيرعتو12- اهتروطخو  ةبيغلا  لوح  مالكلا 

سيق13- تنب  ةمطاف  ثيدح  ركذ  عم  ةبيغب  تسيلف  ةحيصنلا  ناسنإلا  يف  نعطلاب  دصق  اذإ 

ءارمألاو14- ءاملعلا  ةبيغ  رطخو  صاخشألا  بسحب  توافتت  ةبيغلا  نأ  نايب 

رخآ15- ملاع  أطخ  هيلإ  لقن  اذإ  ملاعلا  هاجتا  بجاولا  امو  ضعب  يف  مهضعب  ءاملعلا  ةبيغ  رطخ 

-16. ءارمألا ةعاط  بوجو  نايبو  مهئاطخأ  رشنو  ءارمألا  ةبيغ  رطخ 

-17. ملاعلا أطخ  نم  صخشلا  ىلإ  لقني  ام  هاجتا  بجاولا  ام  لوح  ةشقانملا 

؟18- لهجلاب ناسنإلا  رذعي  له 

؟19- ًاراهظ يتخأ  لثم  تنأ  هتجوزل  جوزلا  لوق  ربتعي  له 

51b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  1.86  ) ( 471  )  ( 229  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- اراهظ يبأ  رهظك  يلع  تنأ  اهجوزل  ةجوزلا  لوق  ربتعي  له 

؟2- مدلا جورخ  ءوضولا  ضقني  له 

؟3- هجولا فشك  نوزيجت  مكنأ  باقنلا  زاوجب  يتفن  مكلوق ال  نم  سانلا  ضعب  مهف 

؟4- ةطرشأ نم  غرفم  وأ  مكئالمإ  نم  وه  لهو  هعبط  لبق  مكيلع  ضرع  ديحوتلا  باتك  حرش  يف  ديفملا  لوقلا  مكباتك  له 

؟5- مرحلا يف  ةطقل  دجو  نم  مكح  ام 
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؟.6- انع هفرصاف  رش  نم  اهيف  تمسق  ام  مهللا   : ءاعدلا اذهب  ردقلا  ةليل  يف  ةمئألا  ضعب  ءاعد  يف  مكيأر  ام 

؟7- ىضقت ىتمو  رجفلا  يتعكر  ءاضق  مكح  ام 

52a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( 459  )  ( 243  ) 

 :- تايوتحملا  

ةمعنلا1- ركش  لوح  مالكلا  خيشلا  ةمدقم 

حراوجلاو2- ناسللاو  بلقلاب  نوكي  ركشلا  نأ  نايب 

-3. ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةعباتمو  هلل  صالخإلا  هيف  لمتشا  ام  حلاصلا  لمعلا  نأ  نايب 

روبقلا4- لهأ  ءاعدو  هللا  ريغ  ةدابع  مكح 

هللاب5- كرش  تاومألا  ءاعد  نأ  مهميلعتو  ماوعلل  نايبلا  ءاملعلا  ىلع  بجاولا 

-6 ". هللاب نعتساف  تنعتسا  اذإو  هللا  لأسف  تلأس  اذإ  هل  لاق  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأ  سابع  نبا  ثيدح  حرش 

ركب7- يبأ  عم  هترجهو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لتقل  رافكلا  ةرماؤم  ةصق 

هناعأو8- هللا  هافك  هللا  ىلع  دمتعا  نم  نأ  نايب 

يلولا9- ربق  دنع  ءاعدلا  ةباجإ  لوصح  وهو  نييروبقلا  ةهبش  نع  باوجلا 

تبسلا10- باحصأ  ةصق 

مهمارحإ11- ةلاح  يف  ديصلا  ليهست  يف  ةباحصلا  هللا  ءالتبا 

هللا12- نم  ءالتبا  يلولا  ربق  دنع  نييروبقلا  ءاعد  ةباجإ  لوصح  نأ  نايب 

-13 ". كل تيه  تلاقو  باوبألا  تقلغو  ىلاعت ": هلوق  ىنعمو  زيزعلا  ةأرما  عم  مالسلا  هيلع  فسوي  ةصق 

52b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.42  ) ( 422  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ". نوملاظلا حلفي  هنإ ال  ياوثم  نسحأ  يبر  هنإ  هللا  ذاعم  لاق  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-2 ". نيصلخملا اندابع  نم  هنإ  ءاشحفلاو  ءوسلا  هنع  فرصنل  كلذك  هبر  ناهرب  ىأر  نأ  الول  اهب  مهو  هب  تمه  دقلو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

هلظ3- يف  هللا  مهلظي  نيذلا  ةعبسلا  ثيدح  حرش 

-4 ". لداع مامإ  ملسو ": هيلع  هللا  ىلص  هلوق  ىنعم 

ملسو5- هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  دهع  يف  تقرس  يتلا  ةيموزخملا  ةأرملا  ةصق 

-6 ". دجاسملاب قلعم  هبلق  لجرو  هللا  ةعاط  يف  أشن  باشو  ملسو ": هيلع  هللا  ىلص  هلوق  ىنعم 

-7 ". هيلع اقرتفاو  هيلع  اعمتجا  هللا  يف  اباحت  نالجرو  ملسو ": هيلع  هللا  ىلص  هلوق  ىنعم 

-8 ". هللا فاخأ  ينإ  لاقف  لامجو  بصنم  تاذ  ةأرما  هتعد  لجرو  ملسو ": هيلع  هللا  ىلص  هلوق  ىنعم 

يلولا9- ربق  دنع  ءاعدلا  ةباجإ  لوصح  وهو  نييروبقلا  ةهبش  نع  باوجلا 

هللا10- نم  اغالب  الإ  ادـحتلم . هنود  نم  دـجأ  نلو  دـحأ . هللا  نم  ينريجي  نل  ينإ  لق  ادـشر . الو  ارـض  مكل  كلمأ  ـال  ينإ  لـق  ىلاـعت ": هلوق  ىنعم 
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 ". هتالاسرو

ديلقتلا11- نم  ريذحتلاو  بجاو  رمأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةعباتم  ديحوت 

اهب12- لدتسي  الو  اهل  لدتسي  ةمئألا  لاوقأ  ةدعاق .

53a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.51  ) ( 458  )  ( 217  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- اهتكربل مهروبق  دنع  ءاعدلا  وجرن  نكلو  هللا  دبعن  نكلو  روبقلا  باحصأ  دبعن  نحن ال  نييروبقلا  ةهبش  نع  باوجلا  فيك 

؟2- هوعدن نحنو  هربق  يف  يح  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نأ  لوقي  نم  مكح  ام 

؟3- هللا تاذ  يه  هللا  ةمحر  رقتسم  ىنعم  نأ  حيحص  له 

؟ 4- ةنسح ةعدب  يه  لهو  ةيرصنلاو  ةيناجيتلاو  ةيرداقلا  ةيتآلا : قرفلا  راكذأ  جهنم  يف  مكيأر  ام 

؟5- ةديقعلا يفلس  انأ  لوقو  حلاصلا  فلسلا  ىلإ  باستنالا  مكح  ام 

اضعب6- مهضعب  رجهي  الو  اضعب  مهضعب  رذعي  ةنسلا  لهأ  نأ  يف  خيشلل  سيفن  مالك 

؟7- ضيرملا هبرشيو  لسغي  مث  حوللا  يف  ةينآرقلا  تايآلا  ةباتك  مكح  ام 

؟8- اهصخي لمعب  ةذيملت  فلكت  نأ  ةملعملل  لهو  اهسردت ، ةبلاط  نم  ةيده  لبقت  نأ  ةملعملل  زوجي  له 

؟ 9- اريثك هفلكيو  هنم  ديفتسي  هنأل ال  هقرحأ  ركذ  صوص  ةضيبلا  يف  نأ  ملع  ذإف  نجاود  ةعرزم  هل  لجر 

؟10- شدلا مكح  ام 

53b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  2.60  ) ( 444  )  ( 230  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ماكحألا رادصإ  يف  صيصختلاو  ميمعتلا  نيب  قرفلاو  هللا  ليبس  يف  لتق  نمل  ةداهشلاب  مكحي  له 

؟2- روصلا اهيف  يتلا  تالجملا  نم  سبالملل  ءاسنلا  رايتخا  مكح  ام 

؟3- سبالملا ةنازخ  يف  هعضوو  هسفنل  انفك  صخشلا  ءارش  مكح  ام 

؟ 4- ةحيحصلا ةيزعتلا  نوكت  فيكو  مهتيب  يف  تيملا  لهأ  ءازعل  باهذلا  زوجي  له 

؟5- اهنم دجاسملا  ءانبو  ةيوبرلا  لاومألاب  قدصتلا  زوجي  له 

؟6- ءاسنلا مامأ  اهندب  نم  هرهظت  نأ  ةأرملل  يذلا  دحلا  وه  ام 

؟7- قالطلا هنم  بلطتو  اهجوز  اهيلع  جوزتي  يتلا  ةأرملل  مكتحيصن  يه  ام 

54a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.89  ) ( 451  )  ( 220  ) 
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 :- تايوتحملا  

؟1- ةينلا تييبت  نودب  ناضمر  ماص  نم  مكح  ام 

؟2- ةنيرقلا درجمب  نيعملا  ريفكت  زوجي  له 

؟3- رخآ لجر  هدنع  ربك  نكلو  ةيمستلا  يسنو  حبذ  نم  مكح  ام 

؟4- ءايزألا ممصم  لمع  مكح  ام 

؟5- ةعتملا نيبو  اهنيب  قرفلا  امو  قالطلا  ةينب  جاوزلا  زوجي  له 

؟6- دارفإلا ىلإ  هتين  لوحف  ارخأتم  ةيورتلا  موي  لصوو  ًاعتمتم  جحلا  دارأ  نم  مكح  ام 

؟.7- الهاج رجحلا  لخاد  فاط  نم  مكح  ام 

؟8- ىنم يف  ناكم  دوجو  مدعل  قيرشتلا  مايأ  يف  ةفلدزمب  تيبملا  مكح  ام 

؟9- عادولاو ةضافإلا  فاوط  نيب  عمجلا  زوجي  له 

؟10- يوبنلا دجسملا  ةعسوت  يف  ةالصلا  مكح  ام 

؟11- اهنبا اهنع  رفكي  نأ  حصي  لهو  ةرافك ، اهيلع  بجي  لهف  ضرملا  ببسب  هنع  تزجع  مث  امئاد  سيمخلاو  نينثإلا  مايص  ترذن  ةأرما 

؟12- لاوزلا لبق  تارمجلا  يمر  مكح  ام 

؟13- ءيش هيلع  بترتي  لهو  دصق  نودب  هللا  ريغب  فلحلا  مكح  ام 

؟14- دوهيلاب هبشتي  يكل ال  ةيحللا  قلح  زوجي  له 

؟." 15- اهب مهو  هب  تمه  دقلو  ىلاعت ": هلوق  يف  مهلا  ىنعم  ام 

؟.16- ةالصلا يف  ناطيشلا  ةسوسو  نم  صلختن  فيك 

؟17- ةكم لصو  ىتح  طيخملا  نم  درجتي  مل  هنكلو  تاقيملا  نم  مرحأ  لجر  يف  مكحلا  ام 

55a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.82  ) ( 432  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

-1{ راهنلاو ليللا  فالتخاو  ضرألاو  تاوامسلا  قلخ  يف  نإ  ىلاعت {: هلوق  ريسفت 

سمشلاك2- اهيف  امو  تاوامسلا  قلخ  يف  ربدتلاو  تاوامسلا "  قلخ  يف  نإ  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

رمقلا3- قلخ  يف  ربدتلا 

ضرألا4- قلخ  يف  ربدتلا 

-5. ةيريسفت ةدعاق  نايبو  راهنلاو "  ليللا  فالتخاو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-6. ركذتو ميركلا  نآرقلا  ربدت  ىلع  مالكلاو  تايآل "  ضرألاو  تاوامسلا  يف  هللا  قلخ  امو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ىوقتلا7- فيرعتو  نوقتي "  موقل  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

حوصنلا8- ةبوتلا  ىلع  ثحلا 

اوناك9- امب  رانلا  مهاوأم  كئلوأ  نولفاغ  انتايآ  نع  مه  نيذلاو  اهب  اونأمطاو  ايندـلا  ةايحلاب  اوضرو  انءاقل  نوجري  نيذـلا ال  نإ  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 
 ". نوبسكي

تام10- نمل  ريخألا  هاوثم  ىلإ  لقتنا  نالف  ةملك : أطخ  نايب 

بارعألا11- ضعب  ءاكذو  ةهابن  نايب 
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ءابلا12- ىنعم  نايبو  نوبسكي "  اوناك  امب  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-13 ". تاحلاصلا اولمعو  اونمآ  نيذلا  نإ  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-14 ". راهنألا مهتحت  نم  يرجت  مهناميإب  مهبر  مهيدهي  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ةنجلا15- ميعن  نايبو  مالس "  اهيف  مهتيحتو  مهللا  كناحبس  اهيف  مهاوعد  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-16 ". نيملاعلا بر  هلل  دمحلا  نأ  مهاوعد  رخآو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-17 ". مهلجأ مهيلإ  يضقل  ريخلاب  مهلاجعتسا  رشلا  سانلل  هللا  لجعي  ولو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

55b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.11  ) ( 460  )  ( 202  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ". امئاق وأ  ادعاق  وأ  هبنجل  اناعد  رض  ناسنإلا  سم  اذإو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-2 ". نولمعي اوناك  ام  نيفرسملل  نيز  كلذك  هسم  رض  ىلإ  انعدي  مل  نأك  رم  هرض  هنع  انفشك  املف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

اهرفك3- وأ  ةمعنلا  ركش  يف  عرقأو  صربأو  ىمعأ  ةثالثلا  ةصق 

-4. هللا معن  ىلع  ركشلا  بوجو  نايبو  جاردتسا . يصاعلا  ىلع  ةمعنلا  ءاقب 

-5? ةأرملا ىلع  ةالصلا  يف  كلذ  لاقي  لهو  ةزانجلا .)  ةالص  ةيفيكو  هجوز ("  نم  اريخ  اجوز  هلدبأو  ةزانجلا ": ةالص  يف  انلوق  ىنعم  ام 

-6? ضعب نود  اهضعبب  رهجي  لهو  ةالصلا ، دعب  راكذألاب  رهجلا  مكح  ام 

-7 ". هلظ الإ  لظ  موي ال  هلظ  يف  هللا  مهلظي  ةعبس  ثيدحلا ": ىنعم  ام 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يوبنلا مرحلا  ىواتف 

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

56a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  1.76  ) ( 451  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةبحم  ةجحب  ةيوبنلا  ةرجحلا  سمب  كربتلا  زوجي  له 

؟2- ةكم يف  ةئيسلا  فعاضت  له 

؟3- بقاعتلاب هللا  مالك  فصوي  له 

؟4- ةيعابرلا ةالصلا  يف  ميقم  فلخ  ىلص  اذإ  رفاسملا  متي  له 

؟5- مهل يحلا  ةرايزب  نوسنأتسيو  مالسلا  نوعمسي  روبقلا  لهأ  له 

؟6- عوكرلا دعب  نيديلا  ضبق  ليلد  ام 

؟7- لسنلا ديدحت  مكح  ام 

؟8- اهرفكي فيكف  هناميأ  ددع  ركذي  لجرلا ال  ناك  اذإ 

؟9- ةيكرش تاملك  لوقي  هعمس  اذإ  لعفي  فيكو  زييمتلا ، لبق  ءانبألا  برض  مكح  ام 

؟10- رحسلاب رحسلا  جالع  مكح  ام 

؟11- ةبانج ىلع  ناسنإلاو  هللا  ركذ  مكح  ام 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 13ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  136ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 152نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
152

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
282

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
69037
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
106

راوزلا لجس 
25
ةيمقرلا ةبتكملا 

135
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

؟12- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربقل  ءاسنلا  ةرايز  مكح  ام 

؟13- لعفي فيكف  هربكل  عيطتسي  هنكلو ال  موصي  نأ  دارأ  ةنس  نيرشعو  سمخ  ةدم  تضم  املو  الهج  نيعباتتم  نيرهش  مصي  ملو  رخآ  لتق  لجر 

56b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.69  ) ( 470  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ةعامجلل ًارهج  نآرقلا  ةوالت  زوجي  له 

؟2- ءامسألا يف  طباضلا  امو  ةءاربب ، تنبلا  ةيمست  مكح  ام 

؟3- الثم ةسورعك  ليثامت  لاكشأ  يف  يتلا  لافطألا  بعل  مكح  ام 

؟4- ثاريملا يف  لجرلاو  ةأرملا  بيصن  اهيف  يوتسي  تالاح  كانه  له 

هيلع5- تميقأ  دق  ربتعت  ةعماجلا  يف  هتـسارد  لهف  ةرعاشألا  بهذم  رهظأ  جرختلا  دـعبو  فلـسلا  بهذـم  ةيمالـسإلا  ةـعماجلا  يف  سرد  لجر 
؟ ةجحلا

؟6- ناضمر يف  ةعامج  اهتالص  زوجي  لهو  اهلضفو  دجهتلا  ةالص  مكح  ام 

؟.7- بوبنألا قيرط  نع  ةجوزلا  لمح  مكح  ام 

؟8- لعفي فيكف  ريبك  وهو  بات  مث  رغصلا  لاح  يف  الام  قرس  نم  مكح  ام 

رـصق9- انل  لهف  قيرطلا  يف  رهظلا  ةالـص  كردنو  وليك  نيـسمخو  ةئام  ةنيدملا  نع  دعبت  ةيرق  ىلإ  ايموي  رفاسن  نيـسردملا  نم  ةعومجم  نحن 
؟. ةالصلا

؟10- ةدحاو ةرم  اهيكزي  عيبلا  دنع  وأ  ةنس  لك  ضرألا  يف  ةاكزلا  بجي  له 

؟11- مومأملا دجسي  ىتمف  مالسلا  دعب  وهسلل  مامإلا  دجسو  ةالصلا  نم  ءيش  هتاف  لجر 

؟." 12- ديأب اهانينب  ءامسلاو  ىلاعت ": هلوق  ريغ  يف  ةوقلاب  ديلا  ريسفت  درو  له 

57a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.69  ) ( 443  )  ( 247  ) 

 :- تايوتحملا  

ةنيدملا1- يف  اوناك  نيذلا  دوهيلا  ىلع  مالكلاو  رشحلا ، ةروس  ريسفت 

اهدئاوف2- نايبو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةريس  ةءارق  ىلع  ثحلا 

-3 .." اناوضرو هللا  نم  الضف  نوغتبي  مهلاومأو  مهرايد  نم  اوجرخأ  نيذلا  نيرجاهملا  ءارقفلل  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-4 ..". ناميإلاب انوقبس  نيذلا  انناوخإلو  انل  رفغا  انبر  نولوقي  مهدعب  نم  اوءاج  نيذلاو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

نينمؤملا5- نيب  ءانحشلاو  ةوادعلا  عفدت  يتلا  بابسألا  ذاختا  نايبو  اونمآ "  نيذلل  الغ  انبولق  يف  لعجت  الو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-6 ". ميحر فوؤر  كنإ  انبر  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ءالمإلا7- يف  ةدعاق  نايبو  نولمعت "  امب  ريبخ  هللا  نإ  هللا  اوقتاو  دغل  تمدق  ام  سفن  رظنتلو  هللا  اوقتا  اونمآ  نيذـلا  اهيأ  اي  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 
وحنلاو

-8 ". نوقسافلا مه  كئلوأ  مهسفنأ  مهاسنأف  هللا  اوسن  نيذلاك  اونوكت  الو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 
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0

0
تاحفصلا يلامجإ 

69588

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 5ريغ 
3ابوروأ
2تارامإلا

19نيصلا
2ايناملأ
2يتوبيج

1كرامنادلا
9رئازجلا

7رصم
16اسنرف

ةدحتملا 3ةكلمملا 
1نيطسلف
3قارعلا

1ناريا
4ندرألا

1ناتسخازاك
3ايبيل

9برغملا

-9 " نوزئافلا مه  ةنجلا  باحصأ  ةنجلا  باحصأو  رانلا  باحصأ  يوتسي  ال  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-10 ". هللا ةيشخ  نم  اعدصتم  اعشاخ  هتيأرل  لبج  ىلع  نآرقلا  اذه  انلزنأ  ول  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ةمايقلا11- موي  هللا  ةيؤر  تابثإو  هللا ، ةيؤر  مالسلا  هيلع  ىسوم  لاؤس  ةصق 

نآرقلا12- يف  لاثمألا  ركذو  نوركفتي "  مهلعل  سانلل  اهبرضن  لاثمألا  كلتو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ةروسلا13- رخآ  ىلإ  سودقلا "..  كلملا  وه  الإ  هلإ  يذلا ال  هللا  وه  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

فاصوأو14- مالعأ  هللا  ءامسأ  نأ  تافصلاو : ءامسألا  يف  دعاوق 

ةروصحم15- ريغ  هللا  ءامسأ 

-16. ةيفيقوت هللا  ءامسأ 

-17(. هللا  ) هللا مسا  ىنعم 

57b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.09  ) ( 453  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

-1( كلملا  ) هللا مسا  ىنعم 

-2(. سودقلا ( ) مالسلا  ) هللا ءامسأ  يناعم 

؟3- هيلع ليلدلا  امو  نسحملا  هللا  ءامسأ  نم  له 

؟4- عناصلا هنأ  هللا  يف  لاقي  نأ  زوجي  له 

؟" 5- نيركاملا ريخ  هللاو  هللا  ركميو  نوركميو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت  ام 

؟6- هللا ءامسأ  نم  قازرلا  وأ  قزارلا  له 

؟7- اتابثإ وأ  ايفن  تافصلا  نم  هللا  هركذي  مل  ام  يفن  زوجي  له 

؟8- تافصلا باب  يف  سواسولا  هيتأت  يذلا  ملعلا  بلاطل  مكتحيصن  ام 

؟9- رتولا تونق  يف  نيديلا  عفر  مكح  ام 

؟10- هلسغ دنع  اهدلو  ركذ  تسم  اذإ  مألا  ءوضو  ضقني  له 

؟.11- لافطألا ةياعرل  ةمداخ  مادقتسا  زوجي  له 

؟12- ةبطخلا ةلبد  يف  مكيأر  ام 

؟13- روص اهيف  سبالم  لافطألا  سابلإ  مكح  ام 

؟."14- ءاسملا يفو  حابصلا  يف  اعبس  رانلا  نم  ينرجأ  مهللا  ثيدح ": ةحص  ام 

؟" 15- ءاد لك  نم  ءافش  انل  نوكت  ةالص  هلآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  لاقي  نأ  زوجي  له 

؟16- سوردلا عامسل  دجسملا  لوخد  ضئاحلا  ةأرملل  زوجي  له 

-17. ةنيدملا يف  رثكأ  ثوكملا  خيشلا  نم  ةنيدملا  لهأ  بلط 

58a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.09  ) ( 405  )  ( 237  ) 
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9برغملا
1نيطسلف

2اينامور
1ايسور

14ةيدوعسلا
2سنوت
40اكيرمأ
1نميلا

ًايلاح 152نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2043072

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109457680

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475675

راوزلا لجس 
107528

ةيمقرلا ةبتكملا 
738155

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

114268228

 :- تايوتحملا  

سمشلا1- ةروس  ريسفت 

ليلدلا2- عم  قولخملاب  فلحلا  ميرحت  نايبو  اهاحضو "  سمشلاو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

؟3- هللا ريغب  فلحلا  مكح 

؟4- قولخملاب هللا  فلحو  هللا  ريغب  فلحلا  ميرحت  نيب  عمجلا 

؟5- اهدئاوف ضعب  ركذو  مالسلا  هيلع  ليعامسإ  هدلو  حبذب  هللا  هرمأ  امل  مالسلا  هيلع  ميهاربإ  ةصق 

؟6- هللا ءاش  نإ  لوق  يسنو  هءاسن  عماج  امل  مالسلا  هيلع  ناميلس  ةصق 

؟7- ةئيشملاب اهقيلعتو  نيميلا  ماكحأ 

-8 ". اهالت اذإ  رمقلاو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-9 ". اهاشغي اذإ  ليللاو  اهالج . اذإ  راهنلاو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-10 ". اهاحط امو  ضرألاو  اهانب . امو  ءامسلاو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-11 ". اهاوقتو اهروجف  اهمهلأف  اهاوس . امو  سفنو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

سوفنلا12- ةيكزت  ىلع  مالكلاو  اهاكز "  نم  حلفأ  دق  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-13 ". اهاسد نم  باخ  دقو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

اهريغو14- دومث  رايد  ىلإ  باهذلا  مكحو  اهاوغطب "  دومث  تبذك  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ةقانلا15- هللا  ةيآ  ىلع  مالكلاو  اهاقشأ "  ثعبنا  ذإ  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

-16 ". اهايقسو هللا  ةقان  هللا  لوسر  مهل  لاقف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

58b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.27  ) ( 411  )  ( 239  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ". اهابقع فاخي  الو  اهاوسف . مهبنذب  مهبر  مهيلع  مدمدف  اهورقعف . هوبذكف  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

ىلع2- مالكلاو  ميوقتلا "  نسحأ  يف  ناسنإلا  انقلخ  دقل  نيمألا . دلبلا  اذهو  نينـس . روطو  نوتيزلاو . نيتلاو  ىلاعت ": هلوقو  نيتلا  ةروس  ريـسفت 
ةرطفلا

-3 ". نيلفاس لفسأ  هانددر  مث  ميوقت  نسحأ  يف  ناسنألا  انقلخ  دقل  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 

؟.4- سمشلا ىلع  دئاع  اهالج "  اذإ  راهنلاو  اهاشغي  اذإ  ليللاو  ىلاعت ": هلوق  يف  ريمضلا  نوكي  اذامل ال 

؟5- كلذ هل  زجني  نأ ال  هتين  يفو  ءيشب  الجر  لجر  دعو  اذإ  مكحلا  ام 

؟6- ميركلا نآرقلاب  فلحلا  زوجي  له 

هللا7- بحك  مهنوبحي  ادادنأ  هللا  نود  نم  ذـختي  نم  سانلا  نمو  ىلاعت ": هلوق  تحت  نولخدـي  لهف  هللا  ةـعاط  ىلع  مهاوه  نورثؤي  سانلا  ضعب 
؟."

؟.8- كلذب املسم  ربتعي  اهانعم  مهفي  وهو ال  هرفك  لاح  هللا  الإ  هلإ  لاق ال  اذإ  رفاكلا  له 

؟9- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلاب  ةصاخ  اهنأ  مأ  هديب  يسفن  يذلاو  لوقب  فلحلا  زوجي  له 

؟10- مالعإلا لئاسوب  ةوعدلا  زوجي  لهو  ةيفيقوت ، ةوعدلا  لئاسو  له 

؟11- ةمايقلا ةروس  رخآو  نيتلا  ةروس  رخآ  عامس  دنع  ىلب  لوقب  درلا  عرشي  له 
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؟.12- هللا ءاش  نإ  هللا  كقفو  وأ  هللا  ءاش  نإ  هللا  كازج  لوقب : ءاعدلا  مكح  ام 

؟13- ءاوحو مدآ  يف  تلزن  هذه  نأ  سابع  نبا  رثأ  حصي  لهو  امهاتآ "  اميف  ءاكرش  هل  لعج  احلاص  امهاتآ  املف  ىلاعت ": هلوق  ريسفت  ام 

59a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.83  ) ( 475  )  ( 279  ) 

 :- تايوتحملا  

؟" 1- همحر لصيلف  هرثأ  يف  هل  أسنيو  هقزر  يف  هل  طسبي  نأ  بحأ  نم  ملسو ": هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  ىنعم  ام 

؟2- هلل ولعلا  ةفصب  دارملا  ام 

؟3- حلاص نئادم  عرازم  نم  لكألا  مكح  ام 

؟4- باذع اهيف  عقو  يتلا  نكامألا  ىلع  قبطني  نيكاب "  الإ  حلاص  نئادم  اولخدت  ال  ثيدح : له 

؟5- دودخألا باحصأ  روبق  ةرايز  عرشي  له 

؟6- اهب فلحلا  زوجي  لهو  هللا  ميأ  ىنعم  ام 

؟7- ةقصاللا تاسدعلا  لامعتساو  هافشلا  ريمحتو  ةرشبلل  ةضيبملا  تاميركلا  لامعتسا  مكح  ام 

؟8- ريبكلا عاضرإ  رثؤي  له 

؟ 9- اهيفنو ةعافشلا  تابثإ  يق  سانلا  مسقنا  مك  ىلإ 

؟10- لعفي فيكف  هللا  ليبس  يف  داهجلا  ديري  وهو  هيلع  نيد  لاملا  كلذ  نأ  هدلاو  هل  لاق  هجاوز  دعبو  هلام  نم  جاوزلا  ىلع  هدلاو  هدعاس  لجر 

؟11- ةكئالم ةدع  وأ  دحاو  كلم  وه  لهو  ليئارزع  همسا  توملا  كلم  نأ  ةنسلا  يف  درو  له 

؟12- هئاضرإل اهجوز  ىلع  بذكت  نأ  ةجوزلل  لحي  له 

؟.13- اليل نفدلا  زوجي  له 

؟14- امئاق برشلا  مكح  ام 

؟15- يعامجلا قيفصتلا  وأ  يعامجلا  ريبكتلا  مكح  ام 

؟16- ةنيدملا يف  ثادحإلا  طباض  وه  ام 

؟17- ةاكزلا لام  نم  ةطايخ  ةلآ  ءارش  زوجي  لهف  ةاكزلا  لهأ  نم  ةأرما 

59b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  1.05  ) ( 423  )  ( 238  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- هانعمو ساسد ) قرعلا  نإف  مكفطنل  اوريخت   ) ثيدحلا ةحص  ام 

؟ "2- امازل نوكي  فوسف  متبذك  دقف  مكؤاعد  الول  يبر  مكب  ؤبعي  ام  لق  ىلاعت ": هلوق  ريسفت  ام 

باقنلا3- ةنتف  لوح  ءاسنلل  ةحيصن  وجرن 

؟4- ةزرطملا ةءابعلاو  نولطنبلا  ةأرملا  سبل  مكح  ام 

60a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=7391
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=7391
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=7392
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=7392
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.91  ) ( 511  )  ( 330  ) 

 :- تايوتحملا  

مهل1- هحصنو  هتمأب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةقفش  لوح  ةزجوم  ةملك 

-2. كلذب اهتيمست  ببسو  مرحلا  رهشألا  ىلع  مالكلا 

ىلع3- مالكلا   ) ةـيلهاجلا لهأ  هلعفي  ناك  امك  بجر  يف  رمتعي  ملو  ةـجحلا  يذ  يف  اهلك  رمع  عبرأ  رمتعا  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأ  نايب 
( ثداوح نم  اهيف  عقو  امو  ةيبيدحلا  ةرمع 

كلذب4- اهتيمست  ببسو  ةيضقلا ، ةرمع  يهو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  ةيناثلا  ةرمعلا 

-5. نينح ةوزغ  دعب  ةكم  حتف  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  ةثلاثلا  ةرمعلا 

جحلاو6- ةرمعلا  نيب  انراق  ناك  هنأل  هتجح  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  ةعبارلا  ةرمعلا 

بجر7- يف  رمتعي  ملو  ةدعقلا  يذ  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  رامتعا  ببس 

-8. ناضمر يف  ةرمعلا  ةيلضفأ  نيميثع  نبا  حيجرتو  جحلا  رهشأ  يف  ةرمعلا  وأ  ناضمر  يف  ةرمعلا  نيب  ةرمعلا  ةيلضفأ  يف  ميقلا  نبا  ددرت 

-9. بجر لضف  يف  ثيدح  تبثي  ملو  ىرخألا  مرحلا  رهشألا  مهميظعت  نم  رثكأ  بجر  رهش  نومظعي  ثيح  ماوعلا  لهج  نايب 

مايصب10- بجر  رهش  صيصخت  زوجي  ال 

ةعدب11- اهنأ  نايبو  بئاغرلا  ةالص  يهو  مايقب  بجر  رهش  صيصخت  زوجي  ال 

بجر12- رهش  يف  هيلإ  لحرلا  دشو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربق  ةرايز  صيصخت  زوجي  ال 

بجر13- يف  مايصلا  دارفإ  يهن  ىلع  ليلدلا 

هزاوج14- ىلع  ليلد  يتأي  ىتح  عنملاو  رظحلا  ةدابعلا  يف  لصألا  ةدعاق :

هعنم15- ىلع  ليلد  يتأي  ىتح  ةحابإلاو  لحلا  ةدابعلا  ريغ  يف  لصألا  ةدعاق :

نأ16- نايبو  تاحوتف  نم  اهيف  عقو  امو  ناضمر  رهش  لضف   ) ليلدب الإ  لمع  ىلع  لمع  وأ  ناكم  ىلع  ناكم  وأ  نامز  ىلع  نامز  ليضفت  زوجي  ال 
(. ةيرمقلا رهشألاب  خيراتلا 

ةعمجلا17- موي  لضف 

-18. اهل لسغلا  مكح  نايبو  ةعمجلا  ةالص  صئاصخو  لضف 

ةعمجلا19- ةالص  ىلإ  رصعلا  ةالص  عمجت  ال 

-20 (. سدقلا مرح  لوقلا  أطخ  نايبو  ةثالثلا (  دجاسملا  يهو  ةنكمألل  هللا  ليضفت  نايب 

مهدنع21- ءاعدلا  عرشي  لهو  لضف  ءايلوألا  روبقل  له 

60b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  2.46  ) ( 441  )  ( 272  ) 

 :- تايوتحملا  

نالف1- ربق  هنأ  توبث  الوأ : نيرمأ : ىلإ  جاتحي  روبقلا  باحصأ  نم  ةيالولا  هيف  يعدا  ام 

حلاص2- لجر  هنأ  تابثإ  ايناث :

-3. نيحلاصلا روبق  دنع  ةدابع  ثادحإ  مكح 

؟4- رفاسملل رصعلا  عم  ارهظ  عمجتو  ةعمجلا  ريخأت  زوجي  له 
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؟.5- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ءاعد  مكح  ام 

؟6- مارحلا دجسملاو  ةبعكلا  نم  لضفأ  ةيوبنلا  ةرجحلا  نأ  حيحص  له 

؟7- بجر يف  موصلا  مكح  ام 

؟8- ناضمر مايأ  عيمج  يف  وأ  اهراتوأ  يف  يه  رخاوألا  رشعلا  يف  ناضمر  يف  ةرمعلا  لضف  له 

؟9- رتولا يف  ةدحاو  ةعكر  يف  نآرقلا  نومتخي  اوناك  مهنأ  فلسلا  ضعب  نع  تبث  اميف  مكيأر  ام 

؟10- مساقلا يبأب  ينكتلا  مكح  ام 

؟.11- ةبوتلا دعب  ةرمعلاو  جحلا  ةداعإ  هيلع  لهف  ىرخأ  ةرم  بات  مث  مالسإلا  نع  دترا  نم  مكح  ام 

؟12- بوثلا رارزأ  حتف  ةنسلا  نم  له 

61a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  2.27  ) ( 463  )  ( 266  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ةحبسملاب حيبستلا  مكح  ام 

؟.2- جوزتم ريغ  وهو  قالطلاب  فلح  نم  مكح  ام 

؟3- ةزانجلا ةالص  يف  قوبسملا  ةالص  ةيفيك  ام 

مأ4- هتايح  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  دهعب  صاخ  مكؤست "  مكل  ىدبت  نإ  ءايـشأ  نع  اولأست  ال  ىلاعت ": هلوق  يف  لاؤسلا  نع  يهنلا  له 
؟ ةماع

؟5- ةفدص ظفل  يف  مكيأر  ام 

؟6- هسفن ىلع  همرح  دق  ماعطلا  اذه  لكآ  لاق ال  نم  له 

؟7- ىحضلا ةالص  يه  قورشلا  ةالص  له 

؟8- رضتحملا دنع  سي  ةروس  ةءارق  عرشت  له 

؟9- هضراع نم  ىلع  ةراختسالا  هذهب  جاجتحالا  هل  زوجي  لهف  ناسنإلا  راختسا  اذإ 

؟10- هيلع مدقي  رمأ  لك  دنع  ةحتافلا  ةءارق  مكح  ام 

؟11- روهشلا نم  اهريغ  نع  فعاضت  مرحلا  رهشألا  يف  ةدابعلا  له 

61b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( 465  )  ( 272  ) 

 :- تايوتحملا  

اهلوزن1- ببسو  ميحر "  روفغ  هللاو  كجاوزأ  ةاضرم  يغتبت  كل  هللا  لحأ  ام  مرحت  امل  يبنلا  اهيأ  اي  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

نيميلا2- ةرافك  يه  ميرحتلا  ةرافك  نايبو  مكناميأ "  ةلحت  مكل  هللا  ضرف  دق  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

نمف3- ةـبقر  ريرحت  وأ  مهتوسك  وأ  مكيلهأ  نومعطت  ام  طسوأ  نم  نيكاسم  ةرـشع  ماعطإ  هترافكف  ىلاعت ": هلوق  ريـسفتو  نيميلا  ةرافك  نايب 
 ". مايأ ةثالث  مايصف  دجي  مل 

راهظلا4- ةرافك  نايبو  راهظلا  نيبو  هتجوز  لجرلا  ميرحت  نيب  قرفلا 
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هيف5- اهعماج  رهط  يف  زوجيف  لماحلا  الإ  اهعماجي  مل  رهط  يف  قالطلا  يهو  قالطلا  طورش 

-6 ". ميكحلا ميلعلا  وهو  مكالوم  هللاو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

هب7- اهأبن  املف  ضعب  نع  ضرعأو  هضعب  فرع  هيلع  هللا  هرهظأو  هب  تأبن  املف  اثيدـح  هجاوزأ  ضعب  ىلإ  يبنلا  رـسأ  ذإو  ىلاـعت ": هلوق  ريـسفت 
 ". ريبخلا ميلعلا  ينأبن  لاق  اذه  كأبنأ  نم  تلاق 

امهنع8- اينغي  ملف  امهاتناخف  نيحلاص  اندابع  نم  نيدبع  تحت  اتناك  طول  ةأرماو  حون  ةأرما  اورفك  نيذـلل  الثم  هللا  برـض  ىلاعت ": هلوق  ريـسفت 
 ". نيلخادلا عم  رانلا  الخدا  ليقو  ائيش  هللا  نم 

هلمعو9- نوعرف  نم  ينجنو  ةـنجلا  يف  اتيب  كدـنع  يل  نبا  يبر  تلاـق  ذإ  نوعرف  ةأرما  اونمآ  نيذـلل  ـالثم  هللا  برـضو  ىلاـعت ": هلوق  ريـسفت 
 ". نيملاظلا موقلا  نم  ينجنو 

-10 ". نيتناقلا نم  تناكو  هبتكو  اهبر  تاملكب  تقدصو  انحور  نم  هيف  انخفنف  اهجرف  تنصحأ  يتلا  نارمع  تنب  ميرمو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

هبراقأل11- ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انيبن  ىتح  ضعب  نع  مهضعب  ينغي  براقألا ال  نأ  نايب 

؟12- اقالط ربتعي  مارح  يلع  تنأ  هتجوزل  لجرلا  لوق  له 

؟13- هب ظفلتلاك  قالطلا  ةباتك  له 

؟14- اهعاجرإ يوني  وهو ال  يعجر  قالط  يف  هتجوز  عماج  نم  مكح  ام 

؟15- ةوهشلا ةلع  ءافتنال  ةريبكلا  ةأرملا  ةحفاصم  زوجت  له 

؟16- ثالث وأ  دحاو  عقي  له  قلاط  قلاط  قلاط  تنأ  هتجوزل  لجرلا  لاق  اذإ 

؟17- عقي لهف  مئان  وهو  نيترم  قلاط  تنأ  هتجوزل  لاق  لجر 

؟18- ركذلا عاونأ  لضفأ  وه  ام 

؟19- ربدلا يف  عامجلا  مكح  ام 

؟20- هل مهنم  نيحلاصلا  بح  وأ  سانلا  عيمج  بح  دبعلل  هللا  بح  ةمالع  له 

؟)21- ةيزعتلا عدب  ركذ   ) عيقبلا يف  دحاو  فص  يف  مهفافطصاب  تيملا  لهأل  سانلا  ةيزعت  مكح  ام 

؟22- هللا ليبس  يف  دهاجملا  رجأ  هل  يوبنلا  دجسملا  يف  ملعتلا  له 

؟23- رينملا جارسلاب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  فصو  زوجي  له 

؟24- ةبطخلا دنع  ةلبدلا  متاخ  سبل  مكح  ام 

؟25- بهذلا نم  ناك  اذإ  ةلبدلا  متاخ  سبل  مكح  ام 

؟26- نيدلا يف  ةنسح  ةعدب  كانه  له 

؟27- نيلاضلا الو  هلوق  ةصاخ  ةحتافلا  ةءارق  نسحي  نم ال  ةالص  مكح  ام 

62a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.93  ) ( 435  )  ( 220  ) 

 :- تايوتحملا  

اهلضف1- نايبو  ةحتافلا  ةروس  ريسفت 

ةحتافلا2- ةروسب  ةليبقلا  ديسل  ةباحصلا  ةيقر  ةصق 

-3. ةحتافلا تايآ  ددع 

-4 ". نيملاعلا بر  هلل  دمحلا  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-5 ". ميحرلا نمحرلا  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 
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-6 ". نيدلا موي  كلام  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-7 ". نيعتسن كايإو  دبعن  كايإ  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

ةيادهلا8- ماسقأ  نايبو  ميقتسملا "  طارصلا  اندهإ  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-9 ". مهيلع تمعنأ  نيذلا  طارص  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-10 ". مهيلع بوضغملا  ريغ  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-11 ". نيلاضلا الو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

ةحتافلا12- ةروس  رسف  باتك  لضفأ  نايب 

-13 ". قراطلا ام  كاردأ  امو  قراطلاو . ءامسلاو  ىلاعت ": لاق  قراطلا  ةروس  ريسفت 

-14 ". بقاثلا مجنلا  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-15 ". ظفاح اهيلع  امل  سفن  لك  نإ  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

مهب16- ةثاغتسالاو  تاومألا  ءاعد  مكح 

-17 ". بئارتلاو بلصلا  نيب  نم  جرخي  قفاد . ءام  نم  قلخ  قلخ . امم  ناسنإلا  رظنيلف  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-18 ". رئارسلا ىلبت  موي  رداقل . هعجر  ىلع  هنإ  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-19 ". رصان الو  ةوق  نم  هل  امف  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

هدهعتو20- نآرقلا  ربدت  ىلع  ثحلا 

62b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  2.17  ) ( 457  )  ( 320  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- رمخلا برشيو  ريزنخلا  محل  لكأي  ناك  اذإ  رفاكلا  مد  نم  ملسملا  نقح  زوجي  له 

؟.)2- رانلا يف  انزلا  دلو   ) ثيدح ةحص  ام 

-3{ خيشلا هنع  بجي  مل  {؟. ةرورضلا دنع  تيملا  ناسنإلا  محل  لكأ  مكح  ام 

؟4- هنم جالعلا  وه  امو  ناسنإلا  مسج  يف  نجلا  لوخد  نكمي  لهو  ةيعرشلا  ةيقرلا  يه  ام 

؟5- اهب ثاغتسي  وأ  ةنسلاو  باتكلا  يف  درت  مل  ةيبنجأ  ءامسأب  ءاعدلا  نكمي  لهو  ةيبنجأ  تاغل  ىلإ  هللا  ءامسأ  ةمجرت  زوجي  له 

؟ .6- هانعم امو  ركتباو "  ركبو  لستغاو  لسغ  نم  ثيدح ": ةحص  ام 

؟7- هنم ةيفخ  اهجوز  ةمذ  يف  وه  يذلا  اهلام  ذخأت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

63a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  4.80  ) ( 479  )  ( 266  ) 

 :- تايوتحملا  

راجلاو1- ىبرقلا  يذ  راجلاو  نيكاسملاو  ىماتيلاو  ىبرقلا  يذـبو  اناسحإ  نيدـلاولابو  ائيـش  هب  اوكرـشت  الو  هللا  اودـبعاو  ىلاـعت ": هلوق  ريـسفت 
 ". اروخف الاتخم  ناك  نم  بحي  هللا ال  نإ  مكناميأ  تكلم  امو  ليبسلا  نباو  بنجلاب  بحاصلاو  بنجلا 

-2. دوه موق  داع  ةصقو  هللا "  اودبعاو  ىلاعت ": هلوق  ىنعم 
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-3. ةدابعلا يف  بلقلا  عوضخ  طارتشاو  لجو ، زع  هلل  ةدابعلا  قيقحت  بوجو 

ليلدلا4- عم  ءايرلاو  كرشلا  كرتو  ةدابعلا  يف  هلل  صالخإلا  الوأ : امهو : ةدابعلا  لوبق  طورش 

ليلدلا5- عم  عدبلا  كرتو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةعباتم  ايناث :

-6. ةئيس ةعدبو  ةنسح  ةعدب  ىلإ  عدبلا  ميسقت  ىلع  درلا 

ةلثمألا7- عم  ةلسرملا  ةليسولاو  ةعدبلا  نيب  قرفلا 

-8. لوبقم ريغ  هنأو  عدتبملا  لمعلا  نالطب  ليلد  نايب 

-9. بئاغرلا ةالص  ةيعدب 

مايصب10- بجر  رهش  صيصخت  ةيعدب 

جارعملا11- ةليل  هنأ  رابتعاب  بجر  نم  نيرشعلاو  عباسلا  ةليلب  لافتحالا  ةيعدب 

مرحلا12- رهشألا  نم  هنأ  بجر  رهش  ةزيم 

مرحلا13- رهشألا  ميرحت  ببس 

-14. بجر يف  رامتعالا  ةنسلا  نم  له 

بجر15- يف  ةباحصلا  نم  ةعامجو  رمع  نبا  هنباو  رمع  رامتعا  نع  باوجلا 

63b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.32  ) ( 410  )  ( 245  ) 

 :- تايوتحملا  

بجر1- يف  هربقو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةنيدم  ةرايز  صيصخت  ةيعدب 

ةنيدملا2- يف  هترايز  عرشي  ام  نايب 

-3. ملسو هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ركذي  مل  اذامل  ائيش "  هب  اوكرشت  الو  هللا  اودبعاو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

امهرب4- ةيفيكو  نيدلاولا  رب  نايبو  اناسحإ "  نيدلاولابو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

نيدلاولا5- قوقع  مكح 

محرلا6- ةلص  لضفو  ىبرقلا "  يذبو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-7. ميتيلا دحو  ىماتيلاو "  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-8 ". نيكاسملاو ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-9. راجلا قح  نايبو  بنجلا "  راجلاو  ىبرقلا  يذ  راجلاو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

ةلثمألا10- عم  ريسفتلا  يف  ةدعاق  نايبو  بنجلاب "  بحاصلاو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

64a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( 448  )  ( 237  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- ظعاوملاو بطخلا  يف  هبحصو  هلآ  ىلعو  ةدايزو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  مكح  ام 

؟2- رفسلا نم  مودقلا  دنع  انايحأ  هل  مهترايز  عرشت  لهو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  عم  ةنيدملا  ناكس  بدأتي  فيك 
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؟3- اهريغو ةعبقلاك  ىراصنلاو  دوهيلا  سابلب  هبشتلا  مكح  ام 

؟4- ةحيحص ثيداحأ  حيباستلا  ةالص  يف  له 

هيلع5- بوتكم  هلجأ  نأ  عم  ناسنإلا  لجأ  هللا  رخؤي  فيك  هرثأ ) يف  هل  أسنيو  هقزر  يف  هل  طسبي  نأ  دارأ  نم   ) ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق 
؟ هتدالو لبق 

؟6- لجو زع  هلل  لظلاو  للملا  ةفص  تبثي  له 

؟7- هب صاخ  لعفلا  نأ  فرعي  فيكو  هلعفو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  ضراعت  دنع  مدقي  يذلا  ام 

؟8- يرادلا ميمت  ثيدح  هيجوت  فيكف  اتيم  ناك  اذإو  يح  لاجدلا  حيسملا  له 

اوتأف9- ءيشب  مترمأ  اذإ  ملسو ": هيلع  هللا  ىلص  هلوقو  متعطتـسا "  ام  هللا  اوقتا  ىلاعت ": هلوقب  لدتـسيو  اهقلح  نود  ةيحللا  نم  ذخألا  مكح  ام 
؟."  متعطتسا ام  هنم 

؟10- ةيفالخلا لئاسملا  حيجرت  يف  ملعلا  لهأ  ديلقت  زوجي  له 

؟11- ملسم لك  ىلع  بجاولا  ملعلا  وه  ام 

؟12- يفارغوتوفلا ريوصتلا  مكح  ام 

؟13- نفدلا دعب  تيملا  نيقلت  مكح  ام 

؟14- ةنيدملا يف  ةدوجوملا  ةعبسلا  دجاسملا  يف  ةالصلا  مكح  ام 

؟15- نيتيملا نيدلاولل  نآرقلا  ةءارق  باوث  ءادهإ  مكح  ام 

64b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.39  ) ( 537  )  ( 347  ) 

 :- تايوتحملا  

؟1- تيملا لهأ  ةيزعت  دنع  ماعطلا  لكأ  مكح  ام 

؟2- علسلا ءارش  دنع  تابوحسلا  قيرط  نع  زئاوجلا  ذخأ  مكح  ام 

؟.3- تيبلا نم  جورخلا  لبق  ةينلا  طرتشي  لهو  كلذ  يف  دراولا  رجألا  لوصحل  طرش  ءابق  دجسمل  هجورخ  لبق  هتيب  يف  أضوتي  لجرلا  نوك  له 

؟4- ةعمجلا موي  لوألا  ناذألا  مكح  ام 

؟5- اهمكح امو  ةطساولاو  ةوشرلا  نيب  قرفلا  ام 

؟6- ةلسرملا ةحلصملاو  ةعدبلا  نيب  قيرفتلا  يف  طباضلا  ام 

؟7- ةجحلا ةماقإ  هيف  بجي  قيسفتلاو  عيدبتلا  له 

؟8- ةرورضلاب نيدلا  نم  امولعم  ائيش  ركنأ  نم  مكح  ام 

؟.9- ةالصلا كرات  مكح  ام 

؟10- ةوعدلا بيلاسأ  يف  فالتخالا  ببسب  ةاعدلا  ضعب  ىلع  قسفلاب  مكحلا  يف  مكيأر  ام 

؟11- ةالصلا يف  مدقلاب  مدقلا  قاصلإ  مزلي  له 

65a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.77  ) ( 536  )  ( 280  ) 
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 :- تايوتحملا  

لوسرلاو1- يبنلا  نيب  قرفلاو  نييبنلا . متاخ  دمحم  ةملك  ىلع  هيبنتلا 

ناكمو2- نامز  لكل  ةحلاص  هتعيرش  نأو  نيلقثلا ، عيمجل  ةماع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ةعيرش  نأ  نايب 

الو3- نهنم  اريخ  نكي  نأ  ىسع  ءاسن  نم  ءاسن  الو  مهنم  اريخ  اونوكي  نأ  ىسع  موق  نم  موق  رخسي  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت ": هلوق  ريـسفت 
 ". ناميإلا دعب  قوسفلا  مسالا  سئب  باقلألاب  اوزبانت  الو  مكسفنأ  اوزملت 

-4 ". اونمآ نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-5. ةيرخسلا نم  ريذحتلاو  موق "  نم  موق  رخسي  ال  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-6 ". نهنم اريخ  نكي  نأ  ىسع  ءاسن  نم  ءاسن  الو  مهنم  اريخ  اونوكي  نأ  ىسع  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-7 ". مكسفنأ اوزملت  الو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-8 ". باقلألاب اوزبانت  الو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-9 ". ناميإلا دعب  قوسفلا  مسالا  سئب  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

قسفلا10- عاونأ 

ةبوتلا11- فيرعت  نوملاظلا "  مه  كئلوأف  بتي  مل  نمو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

مالسلا12- هيلع  مدآ  ةبوت  ةصق  ركذ 

لجو13- زع  هلل  صالخإلا  الوأ : ةبوتلا : لوبق  طورش 

تاف14- ام  ىلع  مدنلا  ايناث :

ةيصعملا15- نع  عالقإلا  اثلاث :

ةيصعملا16- ىلإ  دوعي  نأ ال  ىلع  مزعلا  اعبار :

65b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  2.80  ) ( 471  )  ( 236  ) 

 :- تايوتحملا  

-1: ناتقو اهلو  ةبوتلا  اهيف  لبقت  تقو  يف  نوكت  نأ  ةبوتلا : لوبق  طورش  نم  اسماخ 

مارهألا2- يف  نوعرف  ةثج  دوجو  ىوعد  نالطبو  نوعرفل  هللا  قارغإ  ةصق  حورلا ، جورخ  نيح  لوألا  تقولا 

ليلدلا3- عم  اهبرغم  نم  سمشلا  عولط  يناثلا : تقولا 

؟4- زبنلاو زمللاو  زمهلا  نيب  قرفلا  ام 

؟5- ثيدح هنأ  ىلع  يوونلا  هركذ  دقو  رثأ ، هنأ  متلقو  كيلتبيو "  هللا  هيفاعيف  كيخأب  ةتامشلا  رهظت  ال  ثيدحلا "  اذه  متركذ 

؟6- ءامجع تناك  اهنأب  ةيراجلا  ثيدح  لوأو  هللا  ولع  ركنأ  نم  ىلع  درلا  فيك 

؟." 7- يبن الو  لوسر  نم  انلسرأ  امو  ىلاعت ": هلوق  نيبو  سانلل  لسري  يبنلا ال  نأب  مكلوق  نيب  عمجن  فيك 

؟8- ضعب نود  بونذلا  ضعب  نع  ةبوتلا  حصت  له 

؟9- طقف رافغتسالا  يفكي  مأ  رافغتسالاو  نيتعكر  ةالصو  ءوضولا  ةبوتلا  يف  طرتشي  له 

اهقافنإو10- اهذخأ  يل  لحي  لهف  نيملسملاو  مالسإلا  دض  اهلمعتسي  فوس  اهذخآ  مل  اذإو  ابرلا  ينيطعي  كنبلاو  يرورض  اذهو  كنبلاب  ةقالع  يدنع 
؟ نيملسملا حلاصم  يف 

؟ 11- اهحصني نم  دجت  ملو  روبقلاب  فوطتو  رفكلا  دالب  يف  شيعت  ةأرماك  ةديقعلا  يف  لهجلاب  ناسنإلا  رذعي  له 
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؟12- ههيجوت فيكو  هللا "  ىلع  عقول  لبحب  مكدحأ  ىمر  ول  ثيدحلا ": اذه  ةحص  ىدم  ام 

؟.13- لسرلاو ءايبنألا  ريغ  ىلع  مالسلاو  ةالصلا  زوجي  له 

؟14- كلذ يف  ةوعدلا  ةباجإ  بجي  لهو  ءاعدلاو  نآرقلا  متخ  ىلع  عامتجالا  مكح  ام 

ةماعلا15- نأل  اهرادقم  امو  ةرورض  دجوت  لهو  كلذب  ةريبكلا  ةأرملل  حمسي  لهو  ةولخ ، قئاسلا  عم  ةرايـسلا  يف  اهدحول  ةأرملا  بوكر  ربتعي  له 
؟ ندملا يف  اصوصخ  ةولخب  تسيل  هذه  نولوقي 

مالكلا16- يف  ةرعاشألل  الخدـم  انلوق  نوكي  لهف  اذـهب  انلق  اذإو  هللا  نم  هانعمو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نم  هظفل  يـسدقلا  ثيدـحلا  له 
؟ هلل يسفنلا 

؟17- اهيلإ وعديو  ناكم  لك  يف  هللا  نأ  دقتعي  نم  ءارو  ةالصلا  حصت  له 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يوبنلا مرحلا  ىواتف 

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

66a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.02  ) ( 504  )  ( 288  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ". اليصأو ةركب  هوحبسو  اريثك  اركذ  هللا  اوركذا  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

هتلثمأو2- حراوجلاو  ناسللاو  بلقلاب  نوكي  هللا  ركذ  نأ  نايبو  اريثك "  اركذ  هللا  اوركذا  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

هتلثمأو3- ديقمو  قلطم  هللا  ركذ  نأ  نايب 

هتلثمأو4- ةعدب  ناكم  وأ  نامز  وأ  لاحب  قلطملا  ركذلا  دييقت  هيبنت :

هتدئافو5- هللا  ركذ  ةرثك  ىلع  ثحلا 

لجو6- زع  هللا  ركذ  نم  ملعلا  بلط  نأ  نايب 

هللا7- ليبس  يف  داهجلا  وأ  ملعلا  بلط  لضفأ  امهيأ 

-8. ميظعلا هللا  ناحبس  هدمحبو  هللا  ناحبسب  ركذلا  لضفو  اليصأو "  ةركب  هوحبسو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

هعاونأو9- ةبوتكملا  تاولصلا  رابدأ  حيبستلا  ىلع  مالكلا 

رصعلاو10- رجفلا  سمخلا  تاولصلا  لضفأو  حيبستلا ، نم  ةالصلا  نأ  نايب 

عولط11- لبق  ةالـص  ىلع  اوبلغت  نأ ال  متعطتـسا  نإـف  هتيؤر  يف  نوماـضت  ـال  ردـبلا  ةـليل  رمقلا  نورت  اـمك  مكبر  نورتس  مكنإ  ثيدـح ": حرش 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 13ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  136ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 152نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
152

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
282

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
69037
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
106

راوزلا لجس 
25
ةيمقرلا ةبتكملا 

135
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

ةطاحإو ليثمت  ريغ  نم  ةنجلا  يف  هللا  ةيؤر  تابثإو  اهولعفاف "  اهبورغ  لبق  ةالصو  سمشلا 

-12. باتكلا نم  ةنجلا  يف  هللا  ةيؤر  ركنأ  نم  ىلع  درلا 

ةرتاوتم13- اهنأو  ةنسلا  نم  ةنجلا  يف  هللا  ةيؤر  ركنأ  نم  ىلع  درلا 

-14. ةباحصلا عامجإب  ةنجلا  يف  هللا  ةيؤر  ركنأ  نم  ىلع  درلا 

تاذلا15- ولعو  ةفصلا  ولع  ىلإ  هعاونأ  نايبو  هلل  ولعلا  ةفص  ىلع  مالكلا 

هقلخ16- ىلع  هللا  ولع  ركنأ  نم  ىلع  درلا 

66b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  2.75  ) ( 704  )  ( 347  ) 

 :- تايوتحملا  

عامجإلاو1- ةنسلاو  باتكلا  نم  هتاذب  ناكم  لك  يف  هللا  نإ  لاقو  هللا  ولع  ركنأ  نم  ىلع  درلا 

-2. ةرطفلاو لقعلاب  هتاذب  ناكم  لك  يف  هللا  نإ  لاقو  هللا  ولع  ركنأ  نم  ىلع  درلا 

مهعم3- لصيلف  ةعامج  دجسم  ىتأ  مث  هلحر  يف  مكدحأ  ىلص  اذإ  ملس ": هيلع و  هللا  ىلـص  يبنلا  لاق  دقو  ةبجاو  ةعامجلا  ةالـص  نإ  لاقي  اذامل 
؟ "  ةلفان هل  اهنإف 

نوكردي4- مهنأب  املع  ايموي  ارتم  وليك  نيـسمخ  ةئم و  ىلع  ديزت  ةفاسم  يف  لمعل  ىلع ا  نوموادي  نيذلا  يف  اهعمج  ةالـصلا و  رـصق  حـصي  له 
؟ . ةنيدملا يف  رصعلا 

؟5- اذك وأ  ةسارح  لمعب  افلكم  صخشلا  ناك  اذإ  ةالصلا  ريخأت  مكح  ام 

؟6- نهرومأ ةالول  نهل و  ةيهيجوت  ةملك  نم  لهف  عساولا  باقنلا  كلذك  ةنيزملا و  ةزرطملا و  تاءابعلا  فسألل  ءاسنلا و  نيب  رشتنا 

67a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.11  ) ( 536  )  ( 363  ) 

 :- تايوتحملا  

ليلخ1- ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  قالطإو  ةبحملا  نم  لضفأ  ةلخلا  نايبو  هللا ، بيبح  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  نإ  ماوعلا  لوق  أطخ  نايب 
. هللا بيبح  هنأ  قالطإ  نم  لضفأو  ىلوأ  هللا 

ملسو2- هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  مالسلا  ةيفيك  ةمتت 

ملسو3- هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  ةيفيك 

ملسو4- هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ريغ  ىلع  نولصي  هتكئالمو  هللا  له 

بلقأ5- رمألا  يديب  رهدلا  انأو  رهدلا  بسي  مدآ  نبا  ينيذؤي  ثيدح ": حرش  هللا  ةيذأ  ةيفيكو  هلوسرو "  هللا  نوذؤي  نيذلا  نإ  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 
 ". راهنلاو ليللا 

مالسلا6- هيلع  يبنلل  نيكرشملا  ةيذأ  ةلثمأ  ضعب  ركذو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةيذأ  ةيفيك 

-7 " انيهم اباذع  مهل  دعأو  ةرخآلاو  ايندلا  يف  هللا  مهنعل  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

ررضلاو8- ةيذألا  نيب  قرفلاو  لجو . زع  هللا  ةيذأ  نم  ملسملا  فقوم 

هللا9- ءامسأ  نم  رهدلا  له 
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0

0
تاحفصلا يلامجإ 

69588

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 5ريغ 
3ابوروأ
2تارامإلا

19نيصلا
2ايناملأ
2يتوبيج

1كرامنادلا
9رئازجلا

7رصم
16اسنرف

ةدحتملا 3ةكلمملا 
1نيطسلف
3قارعلا

1ناريا
4ندرألا

1ناتسخازاك
3ايبيل

9برغملا
1نيطسلف

-10 " انيبم امثإو  اناتهب  اولمتحا  دقف  اوبستكا  ام  ريغب  تانمؤملاو  نينمؤملا  نوذؤي  نيذلاو  ىلاعت ": هلوق  ريسفت  - 

؟11- ليئارزع همسا  توملا  كلم  نأ  درو  له 

؟12- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  نينمؤملا  ةالص  ىنعم  ام 

؟13- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نعرامتعالا  زوجي  له 

67b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.38  ) ( 465  )  ( 274  ) 

 :- تايوتحملا  

هللاب1- ناميإلا  ىنعمو  اميلست "  اوملسو  هيلع  اولص  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  يبنلا  ىلع  نولصي  هتكئالمو  هللا  نإ  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

مهلامعأو2- مهئامسأو  ةكئالملا  ىلع  مالكلاو  هتكئالمو "  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-3. ةعاسلاو ناسحإلاو  ناميإلاو  مالسإلا  نع  هلاؤس  يف  ليربج  ثيدح  ةصق  ركذو  ليربج  ىلع  مالكلا 

-4. ليفارسإو ليئاكيم  ىلع  مالكلا 

رانلا5- نزاخ  كلام  ىلع  مالكلا 

ةنجلا6- نزاخ  ناوضر  ىلع  مالكلا 

نيدلاو7- يبنلاو  هللا  نع  تيملا  مهلاؤسو  ريكنو  ركنم  ىلع  مالكلا 

مدآ8- ينب  لامعأ  ةباتكب  نيلكوملا  نيكلملا  ىلع  مالكلا 

بولقلا9- لامعأ  نابتكي  له  مدآ  ينب  لامعأ  ةباتكب  نالكوملا  ناكلملا  ةلأسم :

سواسولا10- جالع 

اهب11- ظفلت  ولو  عقي  قالطلا ال  يف  ةسوسولا  نأ  نايبو  لمعت "  وأ  هب  ملكتت  مل  ام  اهسفنأ  اهب  تثدح  ام  يتمأ  نع  زواجت  هللا  نإ  ثيدح ": حرش 

ةراهطلا12- يف  ةسوسولا 

ملعلا13- تاقلح  نع  نوثحبي  ضرألا  يف  نوفوطي  نيذلا  ةكئالملا  ىلع  مالكلا 

هللا14- رمأ  نم  ناسنإلا  نوظفحي  نيذلا  ةكئالملا  ىلع  مالكلا 

سانلا15- عيمجل  ةماع  هتلاسرو  هتعيرش  نأ  نايبو  يبنلا "  ىلع  نولصي  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-16 ". اميلست اوملسو  هيلع  اولص  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت ": هلوق  ريسفت 

-17. ةعدتبملا مالسلا  غيص  ىلع  درلاو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  مالسلا  ةيفيك 

68a- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( 529  )  ( 326  ) 

 :- تايوتحملا  

لجر1- اهيلع  لخدي  نأ  تدارأ  اذإ  تناك  اهنأ  ةشئاع  ثيدحو  ةفيذح  يبأ  ىلوم  ملاس  عاضرإ  ثيدح  نع  باوجلا  فيكو  ةنيعم ، نس  ةـعاضرلل  له 
؟ هعاضرإب ءامسأ  اهتخأ  ترمأ  يبنجأ 

ةالـصلا2- هيلع  يبنلل  مالـسلا  لقن  مكحو  هيلع ، ميلـستلل  يلـصملا  ةئيه  ىلع  ةالـصلا  دـعب  مالـسلاو  ةالـصلا  هيلع  يبنلا  ربق  لابقتـسا  مكح  ام 
؟ مالسلاو
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1نيطسلف
2اينامور
1ايسور

14ةيدوعسلا
2سنوت
40اكيرمأ
1نميلا

ًايلاح 152نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2043072

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109457680

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475675

راوزلا لجس 
107528

ةيمقرلا ةبتكملا 
738155

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

114268228

؟3- ةنس نيسمخ  دعب  الو  نينس  عست  لبق  ضيح  هنأ ال  حيحص  له 

؟4- طقسلا نع  قعي  له 

؟ ." 5- لالحلا مارحلا  مرحي  ال  ثيدح " : ىنعم  ام 

؟6- فقولا ىلع  ةبترتملا  دئاوفلا  امو  فقولا ، وأ  ةيصولا  لضفأ  امهيأ 

؟.7- ةأرملا رعش  ةلاطإل  ردخملا  شيشحلا  تيز  لامعتسا  مكح  ام 

-8. بلقلا يف  ءيش  يه  لب  ةيلكش  سوقط  تسيل  ةدابعلا  نإ  مكلوق  حيضوت  وجرن 

؟9- ةعبسلا ءاضعألا  ىلع  دجسي  مل  نمل  ةالصلا  ئزجت  له 

؟10- ةعامجلاو ةنسلا  لهأ  ةديقع  فلاخت  يتلا  بتكلا  لوح  ةحيصن  وجرن 

؟.11- ملعلا لهأب  كربتلا  زوجي  له 

؟12- ةبيبط ةأرما  دوجو  عم  لجرلا  بيبطلا  دنع  ةأرملا  يوادت  مكح  ام 

؟13- لاجرلل سارعألا  يف  ويديفلا  تاريماكب  ريوصتلا  مكح  ام 

؟14- بنذلل دوعي  مث  بوتي  مث  يصاعملا  ضعب  بكتري  يذلا  ملعلا  بلاطل  ةحيصن  وجرن 

؟15- شرعلا ةلمح  نم  ليفارسإ  نأ  ليلدلا  ام 

لهف16- الف  الإو  هددح  يذلا  لاملاب  اكيـش  كيلع  بتكا  لاقف  كلذ  عيطتـسأ  انأو ال  ةدحاو  ةعفد  اهقادص  عفد  اهيلو  طرتشاو  ةأرما  ةبطخل  تمدقت 
؟ جاوزلا رومأ  يف  ريسيتلاب  رومألا  ءايلوأل  ةملك  هيجوت  عم  زئاج  كلذ 

؟17- رايسملا جاوز  مكح  ام 

؟18- ةعمجلا موي  فهكلا  ةروس  ةءارق  ةنسلا  نم  له 

68b- يوبنلا مرحلا  ) ىواتف  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يوبنلا مرحلا  ىواتف 

 ( تياباغيم  3.84  ) ( 524  )  ( 332  ) 

 :- تايوتحملا  

اميلست1- اوملسو  هيلع  اولص  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت ": هلوق  مامإلا  ةءارق  دنع  ةالصلا  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  ةالـصلا  زوجي  له 
؟"

؟2- ةيآلا يبنلا "  ىلع  نولصي  هتكئالمو  هللا  نإ  ىلاعت ": هلوق  ةءارقب  ةبطخلا  ةياهن  يف  ةعمجلا  موي  ءابطخلا  ضعب  مازتلا  مكح  ام 

؟ 3- ةعتمألاو لاعنلا  ةسارحل  بابلا  دنع  فص  لعجيف  دجاسملا  يف  ةقرسلا  رثكت  دالبلا  ضعب  يف 

؟4- تاجوزلاو جاوزألا  قوقح  يه  ام 

؟5- رذنلا اذهب  ءافولا  زوجي  لهف  رهدلا  مايص  ترذن  ةأرما 

؟6- ةمغلا تفشكو  ةمألا  تحصن  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  يلصملا  لوق  مكح  ام 

؟7- ربقلا يف  عضوي  امدنع  قسافلا  لجرلا  ريصم  ام 

؟8- ةزانجلا ةالص  يف  ىفوتملا  لفطلل  ءاعدلا  فيك 

؟9- ةنيعم راكذأب  ةزانجلا  لمح  دنع  توصلا  عفر  زوجي  له 

-10. ةرايزلا راركت  خيشلا  نم  ةنيدملا  لهأ  بلط 

؟11- ةفدص ظفل  يف  مكيأر  ام 

؟12- دجسملا ىلإ  هنع  هللا  يضر  نافع  نب  نامثع  ناذأ  لخدأ  اذامل 

؟13- شدلاو ويديفلاو  زافلتلا  حيلصتل  لحم  حتف  مكح  ام 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=7410
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=7410
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


؟14- ملسملا ةيذأ  نم  ربتعت  ةيدهلا  در  له 

؟15- نابضغلا قالط  عقي  له 

؟16- ةزانجلا ةالص  يف  ةريبكت  لك  دنع  نيديلا  عفر  مكح  ام 

؟17- هتاذب سيلو  ناكم  لك  يف  هملعب  هللا  نأ  انلوق  حيحص  له 

؟18- لوبلا سلس  هب  نم  ةمامإ  زوجي  له 

؟19- هدعب وأ  ةالصلا  لبق  هنم  دكأتلا  همزلي  لهف  سواسولا  هيتأتو  يذملا  ريثك  لجر 
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